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Jsem z toho léta v rozpacích. Nejdříve 
tropická vedra, potom zase zima jak 

v psírně. Obilí se neurodilo. Vláda ne 
a ne vzniknout. Někteří politici (raději 
nejmenovat) už zase používají důvěrně 
známý slovník a důvěrně známé způsoby. 
A můžeme si být jisti, že podobnost roz-
hodně není náhodná. A jako by to všech-
no nestačilo, tak podle literárních časo-
pisů, které se mi v létě dostaly do ruky, 
v současnosti vzniká jen špatná poezie. 
Mladí píšou jako staří a staří už nejsou, 
co bývali. A vůbec většina básníků jsou 
idioti a měli by toho nechat. Tak nevím… 
Alespoň, že rostly houby. Takový koš pra-
váků, to je poezie.

Přes výše uvedené máme tu troufalost 
předložit Vám v novém Welesu texty 
hned jedenácti básníků, o nichž si myslí-
me, že je rozhodně stojí za to číst. A dal-
šího autora, který zajisté nezklame, Petra 
Krále, představujeme v rozsáhlejším Pás-
mu. V prozaické části naleznete tento-
krát povídky Hany Pachtové a Petra Paz-
dery Payna či ukázku z nové knihy Waltra 
Sobchaka. V Krajinomalbách pak cestovní 
zápisky Igora Malijevského a portrét kra-
jiny kolem dřevěné boudy, ohniště a olše 
Boženy Správcové. Rubrika Studie přináší 
pohled na současnou českou prózu oči-
ma polského bohemisty Igora Kędzier-
ského. Ivan Motýl se ve Slezském studiu 
mimo jiné vrací k osvobození Ostravy 
v pětačtyřicátém, aby vyvrátil komunisty 
tradovanou verzi příběhu Říšského alias 
Sýkorova mostu.

Poetický podzim Vám za redakci přeje

Petr Čermáček
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Stanislav Dvorský
nar. 1940 v Praze. Během studií na vysoké škole působil jako jazzový hudebník, 
později pracoval jako technický redaktor a výtvarník v Supraphonu. V 60. 
letech se účastnil aktivit postsurrealistického okruhu UDS. Je spoluautorem 
řady sborníků, magnetofonových antologií a výstav. Jeho texty zaznívají např. 
na CD antologii Fragmenty 1963/64. Jeho díla vinou zpoždění nevycházejí 
chronologicky. V roce 1996 vydal v nakladatelství Torst knihu Zborcené 
plochy, v roce 2004 knihu sebraných básní z let 1967–1972 Dobyvatelé 
a pařezy a v roce 2006 opět v nakladatelství Torst knihu Hra na ohradu. 
Cyklus básnických textů Jazzové podupování je z připravované knihy. 

Stanislav Dvorský

Procítit naplno tu nepřítomnost

POSELSTVÍ NA ZDI

něco mi říká že oblaka plují den ze dne pomaleji
rychle se zato nad Evropou honí zas už jen modravé cáry

montérek
všechno je — zdá se mi — prohrané
bazény nebazény na nočních terasách 
na marnosti jim už nepřidá ani ten drolící se beton mechy sliz 

a plísně
ruce se mi rozklepaly: stále dokola čmárat jenom jako by to bylo

včera
jako by to bylo včera

jako by to bylo včera: stojím u akvária zleva do něj náhle zasvítilo
jarní slunce 

trochu zděšení a trochu psychedelická hudba

kropenatá prsa ptáků a stopy po přípitcích na staré časy
ale ve skutečnosti je to docela prosté
žádné tajemství všechno se nakonec vysvětlilo: 
někdo zmazal zeď hovnem

SKORO BEZ ZACHVĚNÍ

po ulicích se potulují stíny oligofreniků a unaveně poštěkávají
občas někdo zalomí rukama až to hlasitě zapraská
nojo uhnilé kořeny uhnilé kořeny poznamenal kdosi sám

pro sebe
lékař na zastávce tramvaje se hned usmívá pod vousy
má nohy samou modřinu a starosvětský klobouk
myslí si své

už jen proto aby neprochladl myslí si své 
jako chirurg zažil už lepší časy: čtvrcení kuchání chocholy meče

lampy žížaly
někdejší povozy zelinářů krabice a pouzdra s nedbale

nasazenými víky
klapání uzávěrů pušek
mléčné prostory udíren a pak: poplašná světla 
a ty ještěrčí oči 
psi se nám rvali v prázdnu pod nohama a co má být
dlouhá přístavní hráz byla potažena prazvláštním jemným slizem
tehdy úžasným pohybem vysoko ne nemyslet na obsah
spíš procítit naplno tu nepřítomnost 

dějiny mu asi přály
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BĚLOSTNÝ UBRUS

kapka černého čaje se vpíjí do ubrusu
dávno jsme dosnili kolem stolu
každý sám v úvahách na téma bez rukou bez nohou (jako šneci…)
na každém šálku pastýř s pastýřkou
teď už nám jen cvakají zuby
a my rychle zpomalujeme

A CO KDYŽ 

urve vám to nohu a vy klidně jdete dál
zkusme to: vidět se jak zacházíme velmi velmi daleko
v nakloněných krajinách zjizvených ponurým veršováním
jít a nepřemýšlet kam klademe nohy
zajít až na samu mez: už se ztrácíme na obzoru 
už jsme jen jako blechy

blechy písmen?
copak se takové blechy dají číst?

ISLANDSKÝ LIŠEJNÍK

rychlými a energickými pohyby rýče píše se tam
kypřit záhon voní to trochu jak na hřbitově
napadá ho že
dáme-li se prostupovat uplýváním jemnou tkání minulosti
najednou záchvěv 
lupina netřesky rdesno v jiných zahradách
pohledy na oblohu hloubkové lety koncem války 
tu a tam nádherně jasné odpoledne
nevadilo by že neustále slinil inkoustovou tužku
hrál si se závorkami (v duchu)
některé výrazy jako třeba kulometné hnízdo
přemísťoval vysoko do větví
nebo prudké stoupání bělostné patníky
v asfaltových serpentinách

je to složitý výřez

Stanislav Dvorský

Procítit naplno tu nepřítomnost
Stanislav Dvorský

Procítit naplno tu nepřítomnost
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UŽ JE TO PRYČ

koukám jak se davy hezky vlní
i bělásci nad nimi poletují

ale nějak šednou jsou čím dál tmavší a tmavší
koukám že to jsou černé zbytky z hořících novin
a vítr je odnáší

ZHASNOUT A SPÁT

mám starosti s odvažováním přísad přiznám se
s krásným jazykem neomluvitelně chlemtajícím mléko
starosti? nevzdávejte to předčasně řval hajný
nedívat se napravo ani nalevo jděte jako byste se kymácel
napodobujte něco cokoli
pár urousaných koledníčků za stmívání
klidně kus darmošlapa
rozklepaný smrček

svět dámských podvazků je údajně na stole a řeší se
natolik jsme propadli svým samomluvám

tajná chata ve vrchu 
ostatně: žijete ještě nebo si necháváte už jen vykrádat paměť?
(zatím jsme nezabředli úplně)

Jazzové podupávání, 2005
 

Stanislav Dvorský

Procítit naplno tu nepřítomnost
Stanislav Dvorský

Procítit naplno tu nepřítomnost
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Emil Bok

Tehdy mi paní Valérie

SVATOJÁNSKÁ NOC

V háji za teráskem
ve větvích porůznu oběšené
dují lesní rohy:
veskrze svatojánská noc
plná tekutých, zářících střepů…

Vzduchem plují
všeliké klamy a kouzla.

Paní Valérie po mém boku
vrtí hlavou.
Vysoko v jejích vlasech se leskne
potulné klempířství…

Emil Bok
nar. 1925 v Užhorodu, mládí prožil a maturitu složil ve Valašském 
Meziříčí, roku 1950 odešel do Prahy, o dvacet let později se přestěhoval do 
Tábora, kde žije podnes. Ve čtyřicátých letech publikoval v Mladém hlasateli 
a ve Studentském časopise. Poezii pak začal znovu psát až na sklonku 
sedmdesátých let a publikovat po Sametové revoluci (Alternativa, Tvar). 
Knižně vydal: Zima s rybími prsty (Velarium 1998), Prérie (MaPa, 2001), 
Zahrady (Nakladatelství Zahrada, 2002), Jedy blaženosti (Petrov, 2005).

POBYT NEZNÁMÝ

Kde je nezvěstná Albertinka?
Kde jsou, ach, kde jenom jsou
ty nepolíbené dívenky?

Kdyby alespoň chrastily
papírovými sáčky,
kdyby alespoň ztrácely
útlé růže,
na které potom drobně mží,
kdyby alespoň dlouho, dlouho
svítily do pozdní noci…

Paní Valérie po nich zametá
jen zetlelé listopadové listí.
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KLOBOUČKY

V šatníku leží
v zetlelém listopadovém listí
kloboučky paní Valérie.

Buďte sbohem, vy pokrývky
plápolajících plavých vlasů,
vy přeludy plískavic!

Bok plný klíšťat
plazím se za vámi plačky,
mé verše truchlí
tak trochu pomátlé a stranou:
pokleslá slovesnost.

HRÁTKY PŘED SPANÍM

Do visutých sítí
dlouze padají rajčata.
Temná zjevení mě provázejí
až do soumraku.

A teprve potom si před spaním
čteme tesklivé texty v růžích.
Na nebe nad spalovnu
zatím vyšla noční zvířata.

Tehdy mi paní Valérie
z rukou beze slov bere
poslední hrací kost.

To všechno se až příliš
podobá skutečnosti.

Emil Bok

Tehdy mi paní Valérie
Emil Bok

Tehdy mi paní Valérie
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PŘÍPRAV Y NA DLOUHOU ZIMU

Čeká nás předlouhá zima.
Bok po boku budeme spát
v hoblinách.

Navečer paní Valérie
narychlo snese z chalup v okolí
poslední dřevo,
vyčiněné kozlečí kožky,
vosk na podlahu i na svíčky.

Lucerny ve vysokém sněhu
pohasnou samy, beze stop.

Do sklenek padá psí víno
a láska se ke mně obrací
zasněženým bokem.

OTEPLENÍ

Chladné dny pominuly.
Po řece dolů jsme konečně pustili
bedny s dřevem
a živočišným uhlím.

A potom v časném odpoledni
paní Valérie zbourala krb
a chodí teď po teplých pokojích
jen tak nahá, bez želvoviny.

Milenky zatím venku
bez ohledu na vlažné přeháňky
vesele plení rozpálené garáže.

Emil Bok

Tehdy mi paní Valérie
Emil Bok

Tehdy mi paní Valérie
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NÁHLÝ ODJEZD

Pojďme, pojďme,
dokud je nám nakloněno
prchavé štěstí nicoty!

Paní Valérie za dveřmi
už netrpělivě podupává střevíčkem.
V košili jí vlají lesklé příze,
temně ryšavé příčesky,
přítmí cestovních krajek.

Zaprášený kočár za stodolou
je připravený na cestu
a mne na něj už nakládají
podávkami.

V dálce po obzoru klouže
neodvšivený stoh.

NA POKRAJI HÁJE

Na stolcích mezi stromy
se blyští bílé víno.
Říjnové hudební skříně
potichu schnou.

Chladnou vodou připlouvá
jezerní sníh.
Právě začínají
studené rezavé noci a dny.

Opodál v hájích nejasní cizinci:
nesrozumitelná slova.
Ve větru na stojanech se svíjejí
hadí kůže z našich boků.

Co všechno z toho
si máme pamatovat?

Emil Bok

Tehdy mi paní Valérie
Emil Bok

Tehdy mi paní Valérie
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POVALENÉ LAMPY

Ztrácet šaty v loubí rozkoše
a znovu je nacházet
za záclonou,
kterou rozhrnul vítr.

Tvář pluje tmou,
tělo svítá.
Vítr na stole povalil
petrolejové lampy.

Oknem se protáhl měsíc
a funí v odpadcích.
Na hácích se rozhoupalo
sladké maso paní Valérie.

A to je podzimek: pošetilý
až do morku kostí:
poslední hry milostných přeludů,
deště a stíny,
nízký kouř…

BEZ V ÝHLEDU

Za plotem nad hlavou
obílený měsíc.
Ve staré kůlně pro kočár
hledá paní Valérie
své dávné křeslo.

Po dvoře pluje černý barel.
V bahně tu zůstaly
jen odrolky samoty.

Kde tedy jsou
všechna ta zrušená místa k sezení,
to slepé velkolepé hlediště světa?

Emil Bok

Tehdy mi paní Valérie
Emil Bok

Tehdy mi paní Valérie
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Martina Boková 

V otiscích zpod lopatek

 BEZ DUHY

Ani jsme nedolehli
v otiscích zpod lopatek
Spojenci z úschovny poledního mechu

Pro tebe nezapadám
do krajin s madonami
Někdo se ve mně dořezal mraků

Duha se nekonala
Zrcátko bez prasátek
dusí se světlem zamženého dechu

Pro odraz čehokoliv
svíráme příliš veliký úhel

TOULAVÍ PSI MEZI PLOTY

lhostejní vodě, dohánějí žízeň
tolik vodítek deštěm
a oni pořád bez obojku

každá možná hlava 
vlaje praporkem na mapě horeček
tělo zakopané na vrstevnici
leží do útoku

tráva kolem je empatická
ale oni už necítí nohy
když tancujou své Chcete-mě blues
připraveni aportovat sebemenší úsměv
jenže teď se nosí
rodokmen

bezpečí plotů vrátí do půjčovny 
snad stihnou podhrabat svět dřív
než se zavřou křídla županu
 

Martina Boková
nar. 1969, pochází z Tábora, žije v Praze. Pracuje 
jako správce databáze. Působí jako redaktorka 
internetového kulturního magazínu Totem.cz.
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HODINA ENTOMOLOGIE 
ANEB POJMENUJ SVÉ MŮRY

Lišaj jizví nebe linoryty. Bojím se vrásek,
překladů těla do řeči stárnutí.

Jsem silná? Něco odlétlo. Byla to obloha, 
že teď sama držím klenbu?

Hodiny jdou dál po rukou, obracejí paměť naruby
a vytřásají smetí. Všechna ta hnijící rána
a mezerou po druhém dílu…

Jsem čistá? Něco vylouhovalo. Byl to hřích,
když už nevím chuť vody?

Večer se shodím z útesu. Vychládám. Jen občas
záškuby prstů — snad vzpomínka na galvanické články,
snad sen o sobě.

Mám ještě tvář? Jaký je smysl líčidel,
když se nikdo nedívá?

EX POST

očima navrch hlavy
nevnímáme postranní
východy 

slunce 

v přesvícené periférii
kojí stíny
až ublíží vlastním 

pohybem
zvěř přiznává štvanici

teprve na zpomaleném záběru poznáme:
někde jsme přehlédli
jeden rozměr
 

Martina Boková 

V otiscích zpod lopatek
Martina Boková 

V otiscích zpod lopatek
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PROFIL PRÁDELNÍKU

otevře skříň, aby nebyl sám
ramínka jak dívky
vstoupí do pokoje
 
je chvíle nátepníků
a stěhování krve
ze spodních zásuvek
 
vzpomíná, jak vypadala
v rukavičkách…
 
chybějícím žebrem
zamyká neděli
 

NOČNÍ PROBUZENÍ

náhle odpojený od přístrojů
zaslechl ještě kopyta
ale už nepoznal jezdce
 
z ulice vůně vlhké konírny
záclona mělce dýchá
jako by někdo odešel oknem
 
snad nechal vzkaz
vrypy pod omítkou
hledej zazděné kosti svědků
 
je to jako hrát šipkovanou
s mrtvými
 

Martina Boková 

V otiscích zpod lopatek
Martina Boková 

V otiscích zpod lopatek
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OSIŘENÍ

takové ticho 
na všech kanálech…
být to v Benátkách, 
je konec s italštinou

pod mlhou psycho, 
že plavcům padá dech
zpátky do plic
a moře nezná jinou
řeč nežli mlčení
vikingských veslic

na dně

NÁBŘEŽÍ (SMÍCH-OFF)

Vítr se nadechne
mostům praskají kosti

Okna jsou vysoko
nízké slunce
sráží chodcům hlavy

anebo utop racka

O křídlo chytne
poslední vagón

Martina Boková 

V otiscích zpod lopatek
Martina Boková 

V otiscích zpod lopatek
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Jonáš Hájek

Po dálnici s jedním exitem

/ / / 

Stárnoucí muž se vleče plískanicí.
Hrbí se v hruškách. Chtěl by ke kamnům.
Nastydlý podzim kašle. Smyčce, bicí.
V orchestru mlhy hledá vlastní dům.

Na vrata fouká. Bláto… Nedojde k nim?
Uťatá větev. Listy. Žluté stáje.
Po cestě zemře. Padne podchlazením.
Ve sklepě nový se sklem v ruce zraje.

AUTOŠKOLA

Pozor na výduť, hladový oko, kontrolovat měrku…
Nemáš rád řemen? Užívej zbylých ampérhodin!
Náš čtyřtakt poháněný starostmi… Svou herku
žeň dál, ať se nenadýcháš vlastních zplodin.

Načteno v postřikovačích, jedeš aspoň stem
po dálnici s jedním exitem.

Jonáš Hájek
nar. 1984 v Praze. Studuje hudební vědu na FF UK, uplynulý rok strávil 
na Hochschule für Musik und Theater v Lipsku. Básně publikoval 
v Obrácené straně měsíce, v týdeníku A2 a v Souvislostech. Příští rok mu 
vyjde sbírka Záhoří v nakladatelství Fra.

/ / / 

Co když na tebe svět něco ví, o čem nemáš zdání?
Na pánvi hlavy máslo jako sníh ti taje,
tvé vnitřní slunce každým hnutím zahřívá je,
a život nehýbat se brání.

VÁBENÍ

Osobní dopravou
křižuji zem a
tkám.

Vím, kam jít
v létě pít.
Kde tvou tvář
pozdravit.

Majitel táhne psa
za obojek:
pojď.
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ZÁHOŘÍ

Při sestupu ze žhnoucí pláně
stromy náhle zestárly.

Na lukách pihy posečené trávy,
za městem stojí fara s lipami.

Krajina spoří. Srpek skutečnosti,
krátce přikrytý oparem.

POD LEDOV ÝMI SLUJEMI

Přišli jsme na louku, den sušil dobromysl,
rod tažných ptáků lekal ve stínu.
Na vlhkém místě, kdes to sotva čekal,
byl v Dyji brod, jenž rozděloval tmu.

Oddáni proudu jako vodní tráva,
stojíme uprostřed a nohy mrznou nám.
To nevadí, vždyť není přesně ono,
vždyť není úplně a možná ani kam.

MOZART:

Vzpomínáš? Vyhlídka, zmrzlinový dort,
snad někde v Itálii, v létě…
Tvůj výstřih — jak dominantní septakord
mé touhy, která probodne tě.

Neříkám pravdu? Ó nehraj krutě
na moji mysl jako na nástroj…
Uznávám, drahá: così fan tutte.
Pohled se ztupil, roztál. Klamný spoj.

SAD

V mokré trávě
plave pod nohama
chřestýš ořechů —
páchnou oddělením
resuscitace v blízkém
městě.

Jonáš Hájek

Po dálnici s jedním exitem
Jonáš Hájek

Po dálnici s jedním exitem
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V RESTAURACI

Plavu si ve svém akváriu,
v nejlepším z možných světů;
cestou do protějšího rohu
potkávám vlnící se rostlinu.
Stěny mne chrání
jak pravidelný režim hostů:
jejich skla jsou lehce zakalena.
Dívám se na rodinné obědy,
osamělé půllitry, na ten kmit.
Kdyby je někdo rozbil,
všechno by vyteklo a já
bych na koberci párkrát
soucitně vzdychla
nad osudem podrážek.

KONCERT V THOMASKIRCHE

Zůstávám v předsíni:
zevnitř jde renesanční zpěv,
zpoza vrat kašlání žebráků.

Být mezi tím a hlídat kasičku.

Jonáš Hájek

Po dálnici s jedním exitem
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Petr Hruška 

Děti jsou tak lehké

MRAZY

Jsou strašné mrazy,
ty dělají ten jas.

Muži omotávají potrubí,
na kolenou vznikají nádherné záhyby.
Musí se zařídit
pár věcí.

Neznamenáme patrně vůbec nic.
Ale nevážíme si toho,
a tak naše láska
je málokdy tak jasná
jako vzduch nad krysím dvorkem
v těchto dnech.

Petr Hruška 
nar. 1964 v Ostravě. Básník, prozaik, literární historik, vysokoškolský pedagog. 
Působí v Ústavu pro českou literaturu AV ČR a na Katedře české literatury FF 
MU v Brně, je spoluvydavatelem ostravského literárního časopisu Obrácená 
strana měsíce. Podílel se na kolektivních literárněhistorických dílech (slovník 
spisovatelů, slovník literárních časopisů). Je autorem knižně vydaných sbírek 
Obývací nepokoje (Sfinga, 1995), Měsíce (Host, 1998), Vždycky se ty 
dveře zavíraly (Host, Brno 2002) a knihy Zelený svetr (Host, 2004), která je 
souborem všech tří básnických sbírek a prozaického cyklu Odstavce. 

TMA

Dívám se do míst,
kde asi ležíš.
Tma jak nábytek.

Podle čeho se jednou ukáže,
s kým jsme byli v životě nejvíc?
Podle toho,
kolikrát jsme se zhrozili,
že jsme s někým jiným.

Dívám se do těch míst,
kde asi ležíš.
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ŘETĚZY

Kola potřebují řetězy.
Automobil se stupidně propadá
do mouky zimního šera.
Les sleduje tu němotu.
Kleknout,
obejmout kolo.
Vzadu zavadit o něco ostrého,
pevného,
umazat rukáv.
Tři čtyři slova
bez vercajku, bez světla.
Najít zkřehlýma rukama
oba konce,
zaháknout,
pak provléct.
Být svědkem ustupující nesrozumitelnosti řetězů,
tiché velikosti kola.
Ještě utáhnout,
narovnat se
a chviličku u toho kola být.

STĚHOVÁK

Dostal ručník z domu.
Ručník s anglickým nápisem,
nic dalšího nechtěl,
všechno zajistí firma na stěhování nábytku,
se kterou bude jezdit.
Sílu má.
Jednou po hádce rodičů vyryl hluboko
do svého dětského stolu
vzteky nosorožce.
Jinak seděl a čekal,
co bude potřeba odnést.
Unesl gril, pití i otce.
Matčiny věci, když se stěhovala.
Pak před učilištěm urval zábradlí.
Bože ten kluk má tolik síly,
že by přestěhoval všechno sám.
Nikoho lepšího
ta firma nemohla najít
než tohohle mlčícího mládence
s parádním ručníkem.

Petr Hruška 

Děti jsou tak lehké
Petr Hruška 

Děti jsou tak lehké
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OSTRAVA-MARIÁNSKÉ HORY

noční prodejní okna
sezení u pump
lidem přicházejícím ze tmy
kolem čtyřiceti a víc
Mars je velmi blízko
nelze vyloučit
kryptoendolitotrofní mikroorganismy
tam pod kameny
někdo u pumpy má narozeniny
igelitová taška
zvedají se hlavy
nelze vyloučit
že skvrny na některých kamenech
neznamenají život

OPEL

Ten den v bazaru aut
najednou poryv spěchu
vítr bere slova
tráva u plotu běží pryč
chlápek před boudou
gestikuluje něco o životnosti
vlasy ukazují
každou chvíli jinam

Konec váhání —
tenhle opel
ten ještě uveze dva lidi
obstojnou rychlostí
podél strkanic
bezejmenných dálničních keřů

Petr Hruška 

Děti jsou tak lehké
Petr Hruška 

Děti jsou tak lehké
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PĚT

Známe ty stoly přes celé odpoledne.
V pět hodin je potřeba někde zjistit,
jak dál.
Lidé pijí nesvlečení,
už jdou,
jenom zjistí, jak dál.
Hledí do lesku desky,
vlasy jim lezou přes límec,
pak se najednou zvednou,
jako by na něco přišli,
vycházejí ven
a jejich záda
jsou temná jak nikdy.

NOČNÍ LOĎ

děti se dají přenést
jsou lehké
a když se probudí zase usnou
černá trojčata spí přes sebe
na koberci v chodbičce
děti spí u dveří
kde se točí vítr
vedle strojovny pod lampou
ucho u plechu
u fleku od oleje
někdo zase nese další spící dítě
loď řeže noční moře
děti jsou tak lehké

Petr Hruška 

Děti jsou tak lehké
Petr Hruška 

Děti jsou tak lehké



42 43

Jakub Řehák

Dotknu-li se toho místa

ODCHOD NA PŮLNOČNÍ SMĚNY

Vyměním sníh za okamžik
na tvém krku.

Zimní noc. Chystá se odchod na půlnoční směny.
Osvětlená hrůza
do střev až na konci světa
dere se.

Koleje vyhlazené na sněžném svetru.

Přemýšlím, zda růžová klesne pod bod mrazu.
Cigareta tisíc let nenarozená v očích
— můj domov.

KUCHAŘKY
Variace na E. Boka

Z celého gymnázia už jenom
krásné kuchařky ráno vycházejí
před budovu a sledují mlhu, co stoupá
od zničeného města k proskleným dveřím lycea.
Kuchařky kouří první cigaretu,
usmívají se na sebe a čekají, co se stane,
zatímco v hrnci bublá mléčná polévka.

Jakub Řehák
nar. 1978 v Uherském Hradišti. Absolvoval Vyšší odbornou školu filmovou ve Zlíně. 
Časopisecky doposud publikoval ve Tvaru a jinak své texty pravidelně uveřejňuje na 
internetovém literárním serveru Totem.cz.

…DO ZIMNÍ ŠKOLY
 
Zarezlý vozík vyklápí tmu. 
S prvním sněhem přicházejí 
oči. 
Když nejsme spolu, necháváš tmu houstnout uvnitř těla,
potom
zas vozíkem zpět do zimní školy. 

LÉTAJÍCÍ OSTROV

Lidé se vyklánějí 
přes okraj náměstí
ve městě měsíčního světla.
Hledí na světy tam dole 
a přemítají: ta světla pod námi,
 že jsou to hvězdy?

Jdeš kolem nich, jsi velmi krásná.

Průvod s lampiony řadí se u kašny.
Pijeme pivo za zvuku dechovky.
Neexistuje zoufalství. 
Ještě jednou tě miluji,
jako kdyby to nebyl jenom sen.
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ROZPUŠTĚNÝ SNÍH

Nad ránem mokvá čerň ze dvorku
gymnázia. Sníh ještě spí u zdí
spoutaných pískem.

Na chvíli sundáváš čepici
— to zvláštní šumění
v závějích. Zima, ten
zmrzlý úl s plástvemi,
na kterých do bíla ztvrdnul med,
navždy už ztracený.

Jen ten zvuk dere se do ucha,
kde poblíž kovadlinky
sídlí slast. To ona odměří
tvůj život a zpění v těle krev.

Okamžik: jdeš zpátky,
ale kam, to nevíš, netušíš, jen v sobě
probouzíš ten rozpuštěný sníh.

MOKRÁ STOPA 

v ranní hodinu prázdno 
bílý stín ne lidský hlas
na druhé straně
tvé nohy lesknoucí se tak 
tvé nohy oživlá smrt 
plátno vzduchu 
až po horizont 
chceš vniknout do těla 
zabodnout se v hmyzí vášni 
posvětit tekutiny 
milostný otvor léta 
léto vrásní kypří 
léto k pominutí 
v tramvaji vůně máty 
na zastávce pach 
tvá noha vyklání se zpoza sukně 
mokrá stopa 
dotknu-li se toho místa 
bílý stín ne lidský hlas 
přitiskl jsem tvář říkáš že jen já 
mohu měřit jak hluboko 
během noci klesla do tvé pusy tma 

Jakub Řehák

Dotknu-li se toho místa
Jakub Řehák

Dotknu-li se toho místa
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Nela Hanelová

Ještě stále se nezvedám

/ / /

byvšími muži sebe zadávím
komu hrana vím
ve mně křičí opilý Jesenin —

plivu krev jeřabin

/ / /

podřezals mi slunce
podřezals mi lunu
jako holuba —

ta bolest dodnes mnou zachvívá

/ / /

i ve srůstech
můj dech
ulpívá na tom co už není —

v tenatech tvých zřídkavých odříkání

/ / /

přišpendlen uražen ubodán
ani o tu chvíli
kdy z tvých očí střemhlav vzlétly úly

ještě stále se nezvedám —

Nela Hanelová
nar. 1980 v Třebíči. Dnes žije střídavě v Brně a Třebíči. Studuje 
bohemistiku, historii a polonistiku. Společně s Pavlem Heřmanem 
vydala fotografické portfolio Zámostí v nás ze stejnojmenné výstavy 
básní a černobílých fotografií. Básně ve Welesu jsou z připravované 
sbírky Chagallovo štěstí.
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/ / /

v mlhách hustých jako bikava
po rzi opadavé
po ryzosti podzimu

surovostmi zasutými zas si střádáš na vinu —

/ / /

vahadly komíhám
ztrácím cit nedýchám
nad propastí —

žíly podřezané jako Chagallovo štěstí

Nela Hanelová

Ještě stále se nezvedám
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Michaela Andělová

Promnu si tmu a první slova

GIRL SEEMING TO DISAPPEAR

přijela k nám v říjnu

z mlhy

Erja 

polyká mapy aby nemusela vycházet

zdmi koupelny 

když topí večery 

v papírových a Baltských mořích

 finský Měsíc 

podobný úhoři s bílým břichem

spí  stočený v lavoru

a v noci 

jí proplouvá mezi koleny

hledá 

možná krev  a možná ženu

nikdo ji ještě neviděl 

mluvím ze spaní na sever

a budím se zimou

s drobnými ostrými zuby

Michaela Andělová 
nar. 1985 v Praze. V současnosti studuje na LF UK v Praze. 
Doposud časopisecky nepublikovala. Své texty pravidelně 
uveřejňuje na literárním internetovém serveru Totem.cz.

»
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TROCHU CIZÍ
Návštěva v B.

někde vysoko mrzne noc
jsme hosté v ještě vyšším domě
Šimon kouří na schvácené matraci
a já mám prázdné ruce strachu
balkón je kompromis
držím se pevně jeho klíčních kostí

kočky spí beze střech
s lhostejností devíti pater životů  tak samy
mají tu pohublou řeku a kávovar
a někde vysoko mrzne noc
bez akustiky rybích břich
slova mi řídnou k nebi 
jako pára

myslíš že tehdy chápal co to staví?

jako — ty domy?
— — —
pojď si už radši lehnout

kdekoli spím 
tak trochu cizí a trochu od popela

PŘEDMLUV Y K

Promnu si tmu a první slova
a rychle vejdu; ránem staré ženy 
která se v pololeže
vzdaluje na šest soust chleba 
v nějaké dávno zapomenuté geometrii krásy
vrůstá zpět do dírek bez náušnic
podobná krmítku 
vzdálená na konec
blízko 
 
 
Slunce se dlouho louhuje pokojem
pak hořkne ve skleničce čaje
ředí strach ze tmy
ale jen krátce
 
 
Pod okny plynou dívenky jak cizí rozhovory
snažím se rozeznat žílu od tepny
mašli od krkavice
duben od jiných příčin 
 
— snad tyhle nedopité čaje zticha jako zvony
než je slijí

Michaela Andělová

Promnu si tmu a první slova
Michaela Andělová

Promnu si tmu a první slova
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LÉKAŘSKÝ POKOJ 
trochu tátovi

I nemocnice
se občas zadýchává do stráně
slabá na srdce v kaštanech
a převléká strach ze tmy do bíla

Mezi prsty pěsti nitkovité konce bytí
nitrožilně tenké závoje nevěstám
které se neslibují podzimu
způsobně s duší mezi rty
a smutkem časopisů odloženým na chodbách
tě nechají poslouchat svá zápěstí
  modrá a vypůjčená

zatímco já tě nikdy neposlouchám
příliš nahlas a v zdravých barvách
odmlouvám vlastnímu pulsu
zraňuje stěny reliéf vděku

ráno je
chronicky nedospaným pokojem
ústy umyvadla
srdcem vymydleným v síťce

kdo by tu sbíral kaštany
nemocné do kapes do strání
pro příliš měkké ostny?

»

Michaela Andělová

Promnu si tmu a první slova
Michaela Andělová

Promnu si tmu a první slova
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Pavel Sobek

Poskládám si tě do obrazů

ÚKAZY ZIMY

Nač tolik křiku v zmrzlé páry
cesta je vysypána ostrými úlomky

Zkus se vzdálit od koní utržených představ
myšlenek co tě na neklidu
do svého kymácení přeskupují 
 
Lépe je zadívat se jak v jabloních
rudě stojí jablko a v šípcích se
krom setrvání krásy
zhola nic neděje
 
Bezmoc vem si stranou
a mlč s ní 
než sama tiše odejde 

PODPLUTÍ

Jen nezapomeň
cos chtěl říct a mlč jak vody
těžké vydrolením břehů
 
plav mírnými tempy
občas hlavu jak kámen bez podpory vnoř
do těch říčních podsklepí
 
můžeš tím podplutím
česat vesmír hlouběji
než borovice sebe
ve slunečním tichu 

Pavel Sobek
nar. 1970 v Brně. Vystudoval filozofii a estetiku na FF MU 
v Brně. Časopisecky publikoval v Psím víně, Tvaru, Hostu aj. 
Publikuje rovněž na internetovém serveru Totem.cz. Knižně vydal 
básnickou sbírku Atlasové zpěvy (Sursum, 2004). K vydání je 
připravena druhá sbírka s názvem Lin Sien Ti: Rána a večery.
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PODZIMNÍ V ÝPRODEJE

Tu tíhu tíže ztiš
ve vlastní zdání zmizí
v krocích co zůstaly
varovně zpětné za řekou

Podzimní slunce s lehkostí se leskne
a kreslí na výloze třpytné závoje
tak tanečně a tence…

Nemusíš vejít dovnitř
projít tím shlukem těl a tváří
krve

Zvenčí se darem dává v obrazcích
a měkce bez horkosti hřeje
představení snad stejně skutečné
jak lidská touha mít vždy víc

POSKLÁDÁME SE DO OBRAZŮ

Proč by ne proč by ne
zahrajeme si hru se střepy

Ty budeš vytnutý buk
a budeš plakat na své obnažené kořeny
mně zbude role zaříkávače bříz
uvězněného ve zlomené větvi bdění

Poskládám si tě do obrazů
až budeš viset z rámu a mávat mi
tím
co leží u cizích nohou v trpké trávě soucitu

Budu se ti zdát nepatřičným
tím
kdo v blesku slova nezvyšuje hlas

Takové hry
aby se nemuselo myslet na výklad
a metat závist v cizí propadliště 

Pavel Sobek

Poskládám si tě do obrazů
Pavel Sobek

Poskládám si tě do obrazů
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STROM

V nejpomalejším pásmu zrození
vpíjí se dechem do dužnin 
pak noci hvězd v něm přestavují 
oběžné dráhy 
 
Snadné nad snadnější je v letokruzích
zkosit ho
rozpoltit jeho hlas
a vypít suchem všechno živé víno
 
I duše stromů mají kláštery
jsou tiché jako listí slov
kde hadovitě každá větev smyslu
ustoupí kmeni v semenění dob 
 

RŮŽE

Čekám že růže řekne jméno
kterým se dusí andělé 
Bude v něm žena v muži přítomná
a v muži stařec s dítětem
anebo kámen 
hozený prudce z útesu
 
Nehledám slova 
vyčkávám symboly 
a zámky objevené klíčům
zdánlivě bez přístupu
 
Je mi jedno jaké jméno zazní
bude pro mne výstižné a jiným klamné
jak drtivost 
která je lesklou šupinou
pohlazení
 
Prvotní dotek je bezpodmínečný

Pavel Sobek

Poskládám si tě do obrazů
Pavel Sobek

Poskládám si tě do obrazů
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Jan Suk

Nalezinec zazděných postav

NALEZINEC ZAZDĚNÝCH POSTAV

snad vyhořelý románský portál
možná i všednost
nebo zákeřnost
která to před nás hromadí
a nechce být hotova

slizký otisk sněhu
se přidržuje zdi
ačkoli nikdo nepoznává
komu je co prospěšné:

trám je prámem

/ / /

den vražedně přiléhající
ke stojícím kmenům
řez v profilu trávy na hrob
nestoudná podoba
která střídá
záda ohořelé bytosti

po rozžhaveném popelu chůze
mimo vratký pocit
pálivého srdce

zvuky
z příbřežního kláštera:

něco tam svítí

asi pestrobarevná modlitba
před hlubokým spánkem

Jan Suk
nar. 1951 v Benešově. Žije v Praze a v Křečovicích.Píše poezii a eseje, 
soustavně se věnuje také literární kritice a publicistice. Od roku 1992 působí 
jako šéfredaktor v pražském nakladatelství H+H, kde vydává mimo jiné 
básnickou edici Poesis. Verše publikoval v Tvaru, Intelektuálu, Psím víně, 
Literárních novinách aj. Je zastoupen rovněž v několika antologiích současné 
české literatury. Knižně vydal sbírku básní Potopené pevnosti (Kant, 
2002) a soubor esejů Krysy v Hadrianově vile (Concordia, 2004).
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/ / /

střechy pokryté perletí

bubnujeme na ně prsty
nebydlíme
jsou tu dlouhá zápraží
pobyty ve stmívajícím se oku

cár člověka poletuje
ohryzaným městem

růže se kácí 
do své domnělé
krásy

nůž
letí proti černi lesa

srna
rozřezává
neklidem plot

/ / /

krajina nevinnosti
v níž klečí vinice

obdělávající temní střelci
s voskovými atrapami
chyceného úlovku

stránka
věnovaná rybářskému náčiní

mluvícím udicím

tichým čekajícím postavám
nad zrcadlem hladiny
které se ani nezachvěje

Jan Suk

Nalezinec zazděných postav
Jan Suk

Nalezinec zazděných postav



66 67

/ / /

park s rozmnoženými
kamennými milenci
obličej si našel tvář
a je to tak dobře
že nyní můžeme hodinu sedět
a polykat přicházející
večerní stíny

Jan Suk

Nalezinec zazděných postav
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Milan Urza

Noc dáví zpocená prostěradla

S OČIMA UPŘENÝMA

S očima upřenýma do světa
bláznivá obchází kostel.
Pohladí kocoura v okně sakristie
zašeptá břečťan.
Schoulená za hřbitovní zdí
zpívá si nesrozumitelnou píseň
otvírá zrcadlo pohlaví.

Ta která se tulí v dešti k okapům
prázdná nevěsta
ta která neví že svět
otáčí se v protisměru.

Se zuby vyceněnými
bláznivá číhá na náměstí.
Děsí se zvonů
že holubi nestihnou ucuknout
před tou zběsilostí.

Milan Urza
nar. 1983 v Jičíně. Dnes žije především v Olomouci, kde studuje 
dějiny umění. Jeho celoživotní vášní je hudba; v dětství působil jako 
folkový písničkář — cvičená opička, v patnácti letech pak založil 
zběsilé alternativní uskupení První hoře, které funguje dodnes a právě 
nyní vydává druhou desku. Je také zakladatelem hlukového divadla 
Dědečkova tažná zvěř. Své texty publikuje v nejrůznějších literárních 
časopisech, knižně vydal sbírku poezie Uprostřed noci (2003). Básně, 
které zde tiskneme, jsou z rukopisné sbírky Larvy hudby.

Na zápraží hospody
dva motýli si vyškrábali oči.
Bláznivá s vykasanou sukní
opatrně bere jednoho do dlaní
a položí do klína.
Hladí ho a zpívá mu
svou nesrozumitelnou píseň…
choulí se k jejímu ohanbí
koulí slepýma očima.

VANITAS

Když dlouho pozoruju svou tvář v zrcadle
po chvíli se začne proměňovat
v neoranou vinici Páně
v okno otevřené do dvora
kde ještě v dubnu drží se sníh
jak dráp mrtvého ptáka v zácloně.

A tu mě na zátylku polechtá vánek:
má milá skáče přes švihadlo.

»
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CHVĚNÍ

Zase ten pocit ta tíha na srdci
jako kdyby někde daleko
v cizím čase cizí zemi
déšť hladil spánky cizí ženy
a kreslil jí do dlaně
veduty okouzlení.

Zase ta touha psát na zeď
za kterou cizí žena
právě probuzená
hledá v stepní trávě klína
myší hnízda bolesti.

Zase ten šelest za očima
jako kdyby cizí žena
už měla co chvíli vstoupit
s omluvou že zapomněla
co je to chvění…

POČÍTÁNÍ

Z peřiňáku nespavých očí 
dáví noc zpocená prostěradla 
a natahuje prádelní šňůry
přes zatuchlý dvorek jeho toužení. 
To aby do rána s hrůzou počítal
kolik spodků je třeba ještě
podělat
a kolikrát se pomodlit…

Milan Urza

Noc dáví zpocená prostěradla
Milan Urza

Noc dáví zpocená prostěradla



72 73

RANĚNÝ

Raněný klesal k jejím nohám
a prosil o odpuštění 
že dosud nedokázal zešílet
v tom světě bez poesie.

Byla noc
a on chtěl někam odejít
paznehty měsíce mu vztyčily cestu
na nábřeží řeky
o které se mu snilo v dětství…
…na molu stojí jednooký chlapec
a háže nočním labutím
úlomky svojí tváře…

Raněný líbal její nohy
a ona jeho hlavu
sevřela mezi stehna
a prosila o odpuštění
že láska jí vzala soucit

Pohlaví

Milan Urza

Noc dáví zpocená prostěradla
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„Jak chcete,“ řekl hoteliér, když odmítl nabízený pokoj; páchla v něm kanali-
zace, po zemi právě lezl šváb a voda tekla jen vlažná. Sám recepční měl strupo-
vitou podlouhlou holou lebku. Vrátný dalšího hotýlku vypadal vstřícněji jako 
i samo zařízení. O světě za úžinou ovšem mluvil jako o otro mundo, jiném světě. 

„Člověk se stane někým jiným, když tam odjede,“ tak je to, odtud pramení ta 
stará známá příhraniční nervozita. Strach ze ztráty identity. Nechal se nicméně 
svěračem přístavu vystřelit do Jiného světa. Na druhé straně v Tangeru narazil 
na toho, kdo usiloval opačným směrem. Dopadli ho, chlapce, když se pokou-
šel schovat v kamiónu a načerno emigrovat. Předali ho zeleným od žandarmerie 
a ve služební budce ho prozatím srazili k zemi. 

Emigrace. Psovská cesta. Camyno canyno. „Bojím se ztráty vědomí, a pro-
to nikam nevyjíždím, zůstávám tu v proutěném křesílku na nádraží Auster-
litz a vyčkávám. Už kolikrát jsem odjel, a stejně se vracím. Vymýšlím si cesty. 
A vždycky skončím tady, v terminálu, v terminálním stavu,“ dalo by se říci. 

„Nikde jsem nebyl.“ Zug ani necuk. 
„Jsem drážní vězeň. Kam všude už umístilo lidstvo vězení! Do kupolí, do 

dutých mostů, do lodí a katakomb, do starých továren a ubytoven, na pusté 
ostrovy… ale ještě jsem neslyšel, že by někoho zavřeli na nádraží. Možná za vál-
ky, dočasně, při deportaci nebo při eskortě, ale principielně sotva kdy nádraží 
bylo vězením…“

 Opakoval si, jak se dostat z hotelu zpátky k nádražní kavárně: „Zahnul 
jsem doleva, potom jsem šel rovně, aniž bych vyšel ze zastřešeného prostoru, 
a před velkou skleněnou stěnou jsem šel doprava.“ Nebyl tu poprvé, a neměl 
tudíž právo zabloudit. 

Měl nemístný strach z nemístnosti. Bál se, aby nebyl někdo jiný, bál se 
zapomenutí. Byl cizinec a domovem mu bylo nádraží, příběhy vlaků, výběhy 
z nádraží. Nelze žít mezi — buď tam, anebo tady. 

Petr Pazdera Payne

Hotel Terminál
Pod tíhou tamějších pokrmů 

jsem upadl do těžkého spánku.
(Píseň o perle)

Cestoval z posledního přístavu. Z konečníku 
Evropy. Tam přístavní kočky, psi a povaleči. Je 
třeba cosi zanechat na domovské pevnině. 
A něco vzít s sebou. Cosi zaznamenat. Nikdo 
neví co. 

Petr Pazdera Payne
nar. 1960 v Praze, kde také 

v současnosti žije. Knižně 
vydal sbírky krátkých próz 
Nečekaný čekaný a jiné 

variace na staré biblic-
ké příběhy (1999), Kol 

dějů (2001), Zvěsti (2002) 
a Figury, figurace, figu-

ranti a figuríny (2005), 
sbírku kázání Co je ti do 

nás, Ježíši Nazaretský 
(2002), soubor krátkých 

dramatických textů Dra-
molety (2002) a novelu 

Lyonský omnibus (2003).
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Navodil sám v sobě nejistotu, zda se věci udály, či nikoli. Zda vůbec někde 
byl… Byl tam, anebo teprve bude. Všechno se nějak zacyklilo. 

„Byl jsem všude, ale osvětlil se mi film!“
Když Římané dobývali Galicii, uvěřili legendě, že pokud kdo překročí řeku 

Olvido, řeku Zapomnění, tak navždycky ztratí paměť. Sám Junius Decimus Bru-
tus proto přebrodil řeku jako první a z druhého břehu potom vyvolával jmé-
nem jednotlivé vojáky svých jednotek. Ta řeka jako by byla řekou smrti a soudu 
a Brutus se tedy stal pánem živých i mrtvých. Vrchní soudce skoro jako Kristus. 
Nicméně těla zůstávají v hrobech naskládána navždy, zapomenuvší a zapome-
nuta. Čekají na rozpomenutí. Čekají, až si někdo vzpomene. Čekají na vzkří-
šení paměti. 

„Překročil jsem řeku bez císaře.“ 
Na jejím toku stojí dnes elektrárna. 
Jak svůdné je vyžívání se v soudu. Všechny soudy jsou chybné, ale lákavé 

svou definitivností. 
„Vyhýbám se definitivnosti.“
Země nezmapovaná! Není vlevo ani vpravo, ani sever, ani východ, západ, nic, 

prvopočáteční vrženost. Samozřejmost se proměňuje v nesamozřejmost, při-
čemž je podivuhodné, jak ona samozřejmost vůbec mohla existovat. Je jenom 
nyní. Svatá, proklatá přítomnost. Pouze její hranice se posouvají. Dlouho odu-
míral světu a vracel se k podstatě, která ale nikdy nebyla a není. Jako by svlé-
kal velkou hadrovou pannu. A nic. Cibule taky nemá jádro. A přece, odtud, 
z domnělého kořene existence, chtěl vidět svět znovu, přehlédnout vše jako 
poprvé! 

Bylo to nádraží s koncovými bloky kolejí. Řekněme startovací bloky nějaké-
ho nesmyslného závodu. (Kdosi kýchl a běžci předčasně vyběhli.) Tratě se odtud 
odvíjejí, větví se v nepřehledné množství železnic, směřují do všech končin 

a horoucích prdelí světa. Dráhy představující množství možností. Seděl v prou-
těném křesílku před kavárnou v nádražní hale, tak aby měl výhled do perspekti-
vy kolejiště. Shledal, že lidé povětšinou sedí čelem k randžíru tak jako on, málo-
kdo si sedl zády. Perspektiva se předváděla. Vábila k odjezdu, sváděla. Nicméně 
Perspektivu ne a ne dostat. Nelze ji pojmout ani znásilnit. Nikdy se člověku 
nedá. Vždy znovu a znovu bude rozevírat své nůžky do nekonečna. (Nikdo se 
nikam nedostane.) Podle zákonů optiky není kam dojet, odevšad se bude zno-
vu ukazovat táž perspektiva. Neporozumí člověk, vrátí se do výchozí situace. 
Zpět, synové Adamovi! 

„Jsem zde, na Slavkovském, a nikam neodjíždím,“ seděl tam v tom křesle 
a snil. Dulce muerte. Jako by napůl seděl a napůl ležel v lehátku na pláži které-
hosi přímořského letoviska a snil a zíral za obzor moře, po němž se jako brouci 
plazí parníky. Zatímco bárky sny kotví u mola představivosti. Lázeňští frekven-
tanti, léčení na astma, tuberkulózu a další nemoci, vyčkávají až do západu slun-
ce. Potom odcházejí nebo je odvážejí na večeři. A on zůstává sám. 

Donekonečna civět do moře a do tmy. Nazírat, jak se rodí vlny!
Ano, větřil vítr od jižního moře, pel ve vzduchu, vítr zanášel voňavky hlubo-

ko do vnitrozemí. Odér marnosti vyvolával vzpomínky. Cítil, jako by se zasouvaly 
šuplíky dějin i minulosti vlastní. A brnění země skrzevá vlaky tady na Austerlitz.  

Jako pes bez pána… hledal ho a obcházel svět:
Frankfurtská treska, porýnská nálada, porýnská roztodivnost.
Obrazy trpaslíků. Slepých slepic a kohoutích zápasů.
Slepí pěvci v sultánových zahradách. 
Andělé vrhající se střemhlav z kůru na tvrdou dlažbu. 
Běloskvoucí kůže rukou a obličeje.
Betlémská hvězda se ukáže pastýřům jako ohnivá koule, která následně 

zapálí stodolu v horách.

Petr Pazdera Payne

Hotel Terminál
Petr Pazdera Payne

Hotel Terminál
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Vošmatlaná madona. 
Černoška na pistáciovém pozadí. 
Almužny duším trpícím v očistci.
Chata na mostě. 
Osamělé komíny uprostřed plání. 
Bahenní věže.
Dvoupatrové pláže.
Venkovní holiči u královské zdi. 
Korby návěsů bez tahačů, odložená rypadla. 
Továrny pod skalami Montserratu.
Skály vztyčené jako prsty rukou.
Via de los enamorados — Ulice zamilovaných.
Kristus na kříži, ale v sukni, aby nepohoršoval.
La sombra del caminante — Stín poutníka dopředu vržený.
Dítě s dlouhým vystrčeným jazykem. 
Pavoukov. Kostín. 
Aranjuez — pavouk soudce.
Zkoprnělý býk stojí s pestrými násadkami od nožů plandajícími mu na hřbetě.
Přejetá žába.
Rukávy křovisek zakončeny hřbitovní brankou.
Venkoncem vyjít ven skrze řiť madridské katedrály. 
Množství jmen a slov, nejrůznější kombinace písmen nad hangáry, nad 

halami a skladišti průmyslových zón. Espelepa. Socorro. Irún. Nesrozumitel-
né nápisy, ač v povědomé řeči. Znamení, a nikdo neví, co znamenají. Jako kdy-
by dekódoval návody na polívku v cizím písmu a v cizím jazyce. Nezná písmena, 
a i kdyby znal písmena, nebude znát slova, a i kdyby znal slova, nepochopí věty, 
a i kdyby pochopil věty, nepochopí návod. 

„Věty jsou koleje a kolejištěm je text.“
Město Oneiro, ulice jménem Inkarnace, a na náměstí banka Duch svatý, 

kavárna Purgatorio. Restaurant Frankfurt. Líná číšnice z lenosti napsala pár 
položek navíc, ani ne tak ze snahy ošidit, ale z pouhé lenosti, což je s podi-
vem, neboť vynaložila více energie, než bylo třeba, zřejmě však postupovala 
takto z pouhé setrvačnosti, což je také projev lenosti. Městečko žije pečivem, 
již v jeho branách praští každého příchozího do nosu vůně koláčů. Vše posta-
veno z červeného kamene; moc daleko pro šutr nechodili, jak městečko rostlo, 
hora za ním mizela. Hadí ulice ústí do ulice Filosofů; hadí poznání tedy před-
pokladem pravé moudrosti. Zvonkohra, báby breptají v kavárně. Holub vlítl do 
dortů za výlohou, až je z toho událost pro místní plátek, nečekaně na prvních 
stránkách kvůli obecnému ohrožení ptačí chřipkou.

Pozoroval, jak míč spadl dětem do nepřístupného cirku, resp. do jeho chrá-
něných ruin z římské doby. Ve hře ale nešlo o míč. Sedl si na sokl sochy při 
schodišti a malý chlapec mu řekl: „Molestas“ — překážíš. Po úvaze pozvolna 
povstal, nebude, nechce jim rušit hru. Zvláště ne dětem. Chlapec vyskočil na 
sokl a odtud vyvolával ostatní, které se mezitím poschovávaly. 

„Jsem negramotný, znovu negramotný, tříleté dítě tu rozumí víc než já.“ 
Když ne řeč, tak formy a tvary dávají smysl, navozují určitý pocit vymeze-

nosti. Hradby Ávily. Pravidelně od sebe vzdáleny, v nekonečné řadě samé bašty. 
Kostelní zvony zvoní, jako když řízne cirkulárka. Zvon fázuje realitu coby stro-
boskop, čas rozsekán řešetem úderů, sekvencemi ticha a zvuku: teď, teď, teď. 
Svět se úderem ukončuje a rodí zároveň. Malé smrti všech slyšících. 

Vypuklé víko kanálu se blyštělo v ranním rozednění. Bezdomovec přespal 
ve výklenku. Stála tam poblíž už dlouho stará zaprášená bílá vespa. Přežila něko-
likero čištění ulic. A nikomu ani nestálo za to ji ukrást. 

Směrem na jih navyšuje se rotace Země a krátí se čas. 

Petr Pazdera Payne

Hotel Terminál
Petr Pazdera Payne

Hotel Terminál
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Nový kontinent byl příchozímu nakloněn. Směnárník hovořil anglicky a nau-
čil ho pár slov arabsky. Děkuji, prosím atd. A ještě jedno ponaučení: „Z velblou-
da se padá poměrně dlouho.“ 

Záhy vyvstala otázka atributů připomínajících šibenice na vrcholcích mešit 
a krom toho jakýchsi tří kulí na tyči. Neměl již koho se zeptat. 

Muž, Berber, žije se svým vozíkem. Táhne vůz za dvě rukojeti, velká kola 
jsou opatřena pneumatikami. Přepravuje jím a jako na stánku prodává zboží, 
přikryje se kartonem a přespí v něm za poledního žáru, posedí, posvačí, zakouří 
si na korbičce. Vozík je mu vším. Všudypřítomným domovem. 

Močící splýval se zdí, jak byl oblečen v tlumených béžových barvách. Močil 
na palác zvenčí, ale přesto mu vynadali, že prý znesvěcuje místo. Přitom vezírův 
palác zažil ještě poměrně nedávno slušná krveprolití, která zřejmě nic nezne-
svěcují. 

Věčnost a blaženost se střídají v nápisech na arabeskách. Taková je ta islám-
ská stereotypie, stereotypní ornamenty místností, jako by jeden ornament plo-
dil druhý, zrcadlově se vše opakuje, a k tomu ještě občas skutečné zrcadlo tam, 
kde se už další místnost nevešla. Podobně hudba navozuje dojem nekonečnos-
ti opakováním dvou tří motivů. Věčnosti se dosahuje zmnožením. Množení 
zboží, množství krámků, nespočet bran a oblouků. Mnohoženství. Množství 
zahalených, nerozlišených žen v burkách, hromadná nahota naruby. Množství 
kubických bílých domů a minaretů a mešitek. Fraktální bujení; jen moře staví 
hráz labyrintu Medíny. 

Na ploché terasy bílých domů se slétají velcí hluční rackové. Plán města 
připomíná nesrozumitelnou arabesku. Masné krámy se soustředí na jedné uli-
ci, zatímco jiná je vyhrazena obchodům s lampami či s koberci. A jinde zas třeba 
samí pekaři. Ze stříšek krámů visí slepice, stažené a bezhlavé jako loutky, za nimiž 
se schovávají prodavači, strnulí řezníci, žádní loutkoherci. A taky tu visí pořádné 

kýty a jehněčí trupy. Tlustá býčí hýždě je přehozena hadrem, jako by se styděla. Za 
rohem jsou zas krámy s hudebními nástroji, s bubínky se strunami, s tak řečený-
mi gambri. V temných krejčovských dílnách se pohybují pilné ruce krejčíků, kla-
pou složitá soukolí nítěnkářů, navíjejí a odvíjejí špulky roztodivných barev, sou-
ky šperkařů slynou berberským stříbrem; ulice přeplněny koberci, cyklisty, vozíky, 
osly. Balík na oslu se prudce zvětšuje, jak se osel s nákladem přibližuje a ucpává 
úzkou uličku. Dochází k hádce s protijedoucím, jehož osel je vrchovatě naložen 
propanbutanovými bombami. A jeden ze dvou bude muset couvat. 

Zeď, kolem které procházel, připomínala vězeňskou zeď, ale byla to zeď 
hřbitova. Škvírou v mohutných vratech zahlédl nekonečné pole jakoby kalvín-
ských hrobů. Mrtví jsou tedy řádně odděleni od živých. 

„Vzápětí jsem nechtěně kopl do uříznuté slepičí hlavy.“ 
Při hledání hotýlku se k němu přidružil průvodce, kulantní chlapík s hně-

dou zarostlou tváří a v kožené černé bundě. Vodil jej půlnočním starým měs-
tem; chodili v kruzích, kolem krámů ještě činných, také holiči ještě holili, kavár-
ny jen pomalu zavíraly. Bloudil s tím podezřelým psychagogem, který využil 
jeho slabého rozpoložení a váhavosti či chvilkového zatmění mysli. Průvodce 
se vyptával asi dvakrát nějakých mužů na ten hotel, ale mluvil s nimi arabsky, až 
podezřele přátelsky, zjevně ještě o něčem jiném. Zacházeli do stále temnějších 
uliček, jakoby do suterénu města, dokonce bylo několikrát třeba se sehnout 
pod domem, který překlenoval ulici a nechával chodci jen nízký podchod se 
stropem z klacků. A tu mu to konečně došlo. S tamtěmi se domluvil. Tak je to! 
Přepadnou ho v nějaké slepé uličce a pěkně rozeberou. Bude rád, když neskon-
čí v katakombách kazby nebo v bývalé židovské čtvrti ve vybydleném či vyho-
řelém domě. Jeden takový spatřil při příjezdu, zčernalý vedle zdravého bílého. 
A kdoví, co znamenají ty hřbitovy přímo na pobřeží! Trhnout se, vzepřít se osu-
du! „Příliš dlouho jsem se nechal vodit za nos.“ 

Petr Pazdera Payne

Hotel Terminál
Petr Pazdera Payne
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Teď! Využít chvíle, kdy průvodce jde trochu napřed, a obrátit se nazpět. 
Konečně. Rychlé kroky pronásledovatele duní ještě po dlažbě. Vyhledal úto-
čiště v nejbližším hotelu. Ať to stojí, co to stojí! „Probudím se ze sna, a zmi-
zím vám tady z týle šlamastiky,“ zaklepal zavěšeným klepátkem, litinovou ruč-
kou s kulí. 

V alkovně hotelu potom na uklidněnou před spaním hodlal vykouřit ciga-
retu. Obhlédl pestře obložené stěny z kachlíků, čtvercový půdorys atriového 
objektu. Nahoře v patrech se z ochozů vcházelo do pokojů. Pokoje neměly okna 
ven, ale za dne s nejvyšší pravděpodobností osvěcuje prostor dvorany střešní 
okno. Hotel Sim se to tu jmenuje. Z rohu pohodlných divanů, potažených hně-
dými vzory, hrála tiše televize. Zadíval se na scénu z původního filmu v arab-
štině: Muž si vykládá karty, pasiáns nebo přímo osud. Pohled muže se rozost-
řuje, sloupce karet ztrácejí obrysy. Nevěstí to nic dobrého. Osud se naplňoval 
teď a tady. Karty jsou vyloženy ještě jednou, a opět: kamera rozostřena, pohled 
muže rozostřen, sudba se naplňuje okamžikem jejího ohlášení. Muž se kácí 
k zemi. Z vedlejšího pokoje s výkřikem tlumeným ztišenou televizí přibíhá manžel-
ka nebo něco podobného. V roli nahodilého diváka, hotelového hosta, stal se 
svědkem blíže neurčené tragédie ve starém bytě zjevně bohatého arabského 
rodu. V další scéně je přítomen lékař a vyšetřuje muže v bezvědomí. 

„Měl jsem štěstí,“ pomyslil si a přestal sledovat děj, zvedl hlavu vzhůru do 
tmy a mezi ochozy zpozoroval obrysy obrovské vykrášlené lucerny, jakých viděl 
přes den mnoho a o různých velikostech na krámech. 

Po ránu zas muezín rozštěkal všechny psy. Nebylo snadné rozlišit modlitbu 
od vytí. Minarety minotauru, špačkárny všehomíra. Alláh nade vším! Alláh vším 
a skrze vše. Jeden je možná pomnožný. Minaret v každém obydleném koutu 
země. Vedle záchodu na autobusovém nádraží mají mešitu pro cestující. Řady 
holých chodidel se právě ukazovaly směrem do haly, muži povstávali a pak zase 
hluboko padali čelem k zemi, zadky vzhůru, před Nejvyšším, před Jediným. 

A potom, potom už jen pozoroval z okna autobusu volně se pasoucí vel-
bloudy, oslíky s vozíky zapřaženými i nezapřaženými. Krajinu s bílými kravami, 
se stády ovcí, s pomerančovými háji, korkovými duby a opunciemi. Snědl ale 
příliš mnoho smažených placatých ryb — sardinky na něj poulely oči. 

„Mám v břiše muezína,“ konstatoval. Autobus dorazil na předměstí, ze sme-
tišť vycházel pozvolna kouř ohníčků a mezi kouři se nad odpad snášeli havrani. 

Zapomněl. Znovu a znovu nastupuje do vlaku na nádraží Austerlitz. Tady 
jako tam. Příboj zapomínání. Pláž zapomnění. Oheň odspoda i seshora. Sám 
sobě si připadá jako dinosaurus ležící v písku. Vnímá jen své tělo, a vše ostat-
ní jako by pominulo. Svatá, proklatá přítomnost. Jasný modrý den. Oceán jako 
podroušený náměsíčník poslušen svými výchylkami přílivu a odlivu bludnému, 
za dne neviditelnému pánu Měsíci. Útesy jako ulomené rohy býka. Hledával ve 
skalách falešný rytmus, ale vždy nacházel jen matematické a příliš zjednodušující 
schéma. Křížová cesta vede k majáku a k přirozené, ale nepřístupné bráně ze skal, 
zvané Puerta del Perdón, Brána Odpuštění. Silueta Japonky na jednom z kon-
ců Evropy. Postavy fotografů v nepřirozených polohách. Neptun zdraví slunce 
zapadající. Kvůli přespání bylo třeba zahnat zaběhlého psa. Vtíravý vítr pak pro-
fukoval ucho čouhající ze spacáku, takže se v jeho boltci tvořila meluzína. 

„Zavřel jsem oči,“ hle loď se noří do ulic, mezi činžovní domy, jako by byla 
jedním z nich. Neboť skutečnost je jen další sen ve snu. Vstoupil do kraje zapla-
vovaného příbojem, do kraje marasmů, v doslova bezbřehou zem. Kraj zapome-
nutí. Obydlí vyznačující se jehlanovitými komíny. Nádraží bez nádražních hal! 
Bez pokladen a jízdních řádů. Jen s železničními uzly; všichni, všichni kromě 
přibyvších se orientují sami od sebe. Uvědomil si též, že mají zvláštní schopnost 
do sebe nenarážet, zatímco v jiných zemích tomu bývá pohříchu naopak. Spi-
rálovitě se zabořil do hlavního, přístavního města. Napověděla mu to barokní 
spirála, již potkával na stavbách, které přežily zemětřesení. Zapomněl na cestu. 
Znovu a znovu nastupuje do vlaku na Slavkovském nádraží.

Petr Pazdera Payne

Hotel Terminál
Petr Pazdera Payne
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Holubí vrkání jako chrchlání v krku. Dunění městského výtahu pronikající 
až do hotelového pokoje. Vyrazil do večerních ulic. Nechápal, jak může tram-
vaj ubrzdit takový kopec. Pak uviděl skupinu lidí, mnohotvarou obludu, neboť 
všechny hlavy se dívaly jedním směrem a nakukovaly do štěrbiny pod podvo-
zek tramvaje. Někoho tam vyprošťovali, ale nikdo nic přes těla záchranářů nevi-
děl. Ve výrazu těch tváří spočívala zvědavost. Zvláštní typ účasti, spojovala je 
touha po zážitku a důležité bylo, že nebyli sami, že se dívali spolu, že byli spo-
lu. Jeden člověk by si nedovolil takhle pozorovat, jak někomu vyrvala tramvaj 
ruku v rameni. Občas se někdo odpoutal od skupinky a přikrčil se, aby starost-
livě nakoukl přímo pod tramvaj z druhé strany, ale pak se hned zase vrátil do 
hloučku. Ti lidé jako by za něco demonstrovali, demonstrovali za sebe, za svou 
zvědavost, a potřebovali k tomu oběť, která se právě naskytla. Jejich tváře byly 
nasvíceny jako na divadle, a jako by byli dokonce nalíčeni, bílé tváře s hravýma 
očima upřenýma jedním směrem a našpulenými rty. Jako by oni byli protago-
nisty děje! Ten raněný nebo raněná — konečně ji nakládají — cítí jen bolest, ale 
my, my máme starost, my se ptáme, jak se to mohlo stát, my budeme muset refe-
rovat, co se vlastně přihodilo. 

Únava z cest a posedlost cíli. Větvení kolejí. Dosažením cíle ztrácí vše smysl. 
Kolikrát dala by se zeměkoule omotat toaletním papírem, který spotřebuje člo-
věk za život? Vlaky, lodě, autobusy. Všechno klape. Iracionalita cílů a ponižování 
vzdáleností. Příchodem do Compostely vyprázdní se pouť. Vystuduj Salaman-
ku, abys pak postupně zblbnul. Nikde jsi nebyl, anebo to byl jen tlach hospod-
ského povaleče. Zpět k sobě, ke kavárenskému stolku! Zpět ke Slavkovu. Sedět 
tam jako tady a popíjet. Zde juchání pod okny, dudy, kroje a procesí. Armáda 
poutníků s klackama. Divize holubů. Popěvky, a do toho zvony. 

Restaurace Zbožnost v Santiagu. A pokus v představách se vyzpovídat: Při-
blížil se ke kukani opatřené ve štítě vyřezávaným beránkem jako živým, s lidský-
ma očima a ušima; pod ním nápis který snímá hříchy světa, číslo zpovědnice a svě-

týlko volno–obsazeno. Kněz s úsměvem vyhlíží své zákazníky. Tady představa 
nejen začíná, ale také končí. Není to nic pro kněze. Odpuštění je mu synony-
mem zapomenutí, a on naopak potřebuje rozpomenutí. V kapli ležel Kristus 
jako mrtvola pod průhledným igelitem.

Natažen s nohama o zábradlí sedí na terase hotelu ve Fesu. Odspodu vzlí-
nají zvuky a pachy. Arabský jazz uším a pachy kořeněných tažinů a kus-kusů 
nozdrám. Sledoval notnou chvíli pod sebou na náměstí Araby a Berbery, jak 
v džilabách důrazně našlapují, jiní znaveně pomalu přecházejí, kulhaví a jinak 
poznamenaní klopýtají, bohatší, liberálně založení chodí v sakách a kravatách, 
v záklonu se promenují zahnědlí Berbeři v bílých smokinzích! Ti tradiční v reza-
vě hnědých džilabách s kapucí vypadají jako mniši, a ti, kteří jako by vyšli jen tak 
v županu, v kombinaci s čepičkou navozují dojem soukromých duchovních bytostí. 
Vítr od západu listuje mastnými papíry od pokrmu, zatíženými na stolku. Zapálil 
si marokánskou cigraretu, již zakoupil od jednoho z pouličních kusovkářů. 

Pokuřuje a vzpomíná. Zas na Slavkovském; garson pobíhá mezi stolky. Výřeč-
ný až žoviální pikolík. 

„Kde jsem to vlastně byl?“ Ten vodopád měst, domů, střech a mostů, mléčná 
dráha špic, věží, bazilik a kupolí, stohy lidských sídlišť a minaretů… 

Pak neobydlená zem, hory a tunely a lomy a kamenné zdi beze střech. Údolí 
řeky Olvido. Krajina plná smutku, ačkoli s melírem slunečního světla. Skličující 
pocit; jen barevné včelíny vysoko ve stráni svědčí o skryté přítomnosti lidských 
bytostí. A potom taky — elektrárna.

Po peróně se prochází paní Paměť. „Slyším jazyky.“ Cizí řeči, cizokrajné 
vůně. Muezín hlásí příjezdy a odjezdy vlaků. 

„Už mi to zase jede.“ 
O slunovratu 2006

Petr Pazdera Payne

Hotel Terminál
Petr Pazdera Payne

Hotel Terminál
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Hana Pachtová

Čas na tom 

nemůže být jinak

Rád se na ni díval, když hrála na violoncel-
lo. Od první chvíle, kdy ji uviděl. A vlastně ji 
prvně viděl právě, když hrála na violoncello. 
Byla celá v jakémsi černém overalu a mezi steh-
ny zhruba v úrovni klína jezdila smyčcem po 
strunách. Kolem poskakovali nějací tanečníci. 
Ale ti ho přestali definitivně zajímat ve chvíli, 
kdy odtrhl oči od toho smyčce a podíval se jí 
do tváře. Soustředěný výraz dítěte ho rozesmí-
val a zamlouval se mu. Sebral všechnu odvahu, 
počkal na ni u zadního vchodu a zapojil vše-
chen svůj šarm. Ale to už je tak tři roky. 

Rád se na ni díval, když hrála na violoncello. I dneska v pronajatém jedna 
plus jedna v centru. Kdyby spočítali, kolik odvedli majiteli bytu v těch zloděj-
ských nájmech, určitě by zjistili, že by bývalo bylo rozumnější platit hypotéku. 

Rád se na ni díval, když hrála na violoncello. Ale měl povinnosti. Denně 
přednášel svým studentům literaturu, v jejíž smrt začínal pomalu věřit. Nic pří-
jemného. Přál si, aby to nebyla pravda. Četl a četl, a nikde nenacházel nic nové-
ho. Nikde nenacházel nic. Nacházel nápodoby a nápodoby nápodob. Nacházel 
nic. Knihy svých přátel přijímal s díky. Pak je tajně nosil do antikvariátů a vracel 
se ke klasikům jako k čerstvému větru. Dostával strach, že už se nic nemění. Že 
jsme tam, kam možná stovky nebo tisíce let spějeme. Nechtělo se mu to vyslo-
vit, protože se bál, že jsme v pekle. 

Rád se na ni díval, když hrála na violoncello. Ale domů chodil otrávený 
tolik, že ani violoncello nezabíralo. Nebo opilý. A to už byl nástroj zavřený 
v černém obalu. Ale alkohol se jevil pořád ještě jako lepší varianta, protože 
v opilosti se mu zdálo, že zastavuje čas. Po sedmém pivu se ten zbytečný běh 
zastavil a po desátém už neexistoval. Věděl, že když upadá do postele v bezvě-
domí on, čas na tom nemůže být jinak. Konečně, komu jinému by čas patřil než 
právě jemu. Byl to jeho čas. 

Rád se na ni díval, když hrála na violoncello. Ale nebyla hlavní postavou 
jeho života, už ani když smažila vajíčka na cibulce. A poslední dobou oba milo-
vali vajíčka na cibulce skoro tolik jako hraní na violoncello. Ne snad že by si 
nemohli dovolit nákladnější krmi. Prostě jen měli rádi vajíčka na cibulce. Cho-
dil do školy a ze školy do hospody a ona na zkoušky a cestou ze zkoušek kupo-
vala vajíčka, která doma dělala na cibulce. Kdyby byl vesnický veterinář, dařilo 
by se jim lépe, přestože závislost na vajíčkách na cibulce není nijak zvlášť nebez-
pečná. Otázkou samozřejmě zůstává, zda je v pekle vůbec nějaká závislost škod-
livá, uvážíme-li, že jedním z hlavních odznaků pekla je bezvýchodnost. A ta 
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je horší než beznaděj. Protože beznaděj by mohla nést naději, že se jedná jen 
o pocit někoho, kdo ztratil víru v lepší zítřky nebo pozítřky, aniž by třeba uvážil 
možnosti svých neurotransmiterů. Kdežto bezvýchodnost… Tam nechybí jen 
něčí naděje… S bezvýchodností se nedá dělat nic.

Rád se na ni díval, když hrála na violoncello. Ale nesnášel, když mu vyčítala, 
že moc pije. Nic nechápala. Byla spokojená a hrála ze svých not. Cvičila etudy 
a koncert, který někdo napsal před dvma sty lety. Kupovala vajíčka, smažila je 
a smiřovala se skutečností, že miluje alkoholika. Občas se pro něj stavila cestou 
ze zkoušky ve škole. 

Rád se na ni díval, když hrála na violoncello. I ten den šli společně do samo-
obsluhy. Bylo před Vánocemi, na ulicích břečka, auta a chodci zmatečně pobí-
hající z jednoho koutu pekla do druhého. Mrzla mu ruka, i když měl rukavice, 
protože balení s vajíčky se mu už nevešlo do tašky. Ona si o krok za ním nesla 
violoncello a neměla nic na rukou, držel je tedy galantně on. Stejně se nikde 
nezahřejete, říkal v duchu promáčeným botám chodců, které míjel s očima sklo-
penýma k zemi. S každým krokem mu v kabele žbluňkla právě zakoupená vod-
ka. Soustředil se na ten zvuk jako při meditaci. Žbluňk, žbluňk, pravá, levá, 
žbluňk, žbluňk, těšil se domů. Ozvala se tupá rána a její výkřik. Nad hlavou jí 
prolétla jeho bota. Úder mu ještě vyrazil z ruky balení vajíček, které se jí poda-
řilo v podivném transu zachytit. 

Rád se na ni díval, když hrála na violoncello. 
Budou zase na cibulce. 
Mohla si hrát na violoncello, jak chtěla, když uvážíme, že jedním z hlavních 

odznaků pekla je bezvýchodnost, nebylo jí to nic platné. 

Hana Pachtová

Čas na tom nemůže být jinak
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Walter Sobchak 

„Druhá 
Amerika“
Z polského originálu přeložila Jana Kępska

VELKÝ LET

Před pár lety si otec usmyslel, že vlastnoručně 
vyrobí letadlo, kterým spolu se mnou a mat-
kou uteče na Západ. Do Západního Berlína. 
Protože tam to máme nejblíž. Přistane na ame-
rickém letišti Tempelhof a zažádá o azyl. Potom 
všechny noviny světa vytisknou na titulní strán-
ce fotku s rozesmátou tlamou Augusta, který 
dává generálu Jeruzalovi výmluvným gestem 
vale. Stejně jako kdysi v přímém přenosu výš-
kař Kozakiewicz z olympiády v Moskvě.

Pro mě je to blbost. Příliš dobře znám svého otce. August dělá úžas-
né věci, překonává Guinessovy rekordy, je mistrem světa, ale v kecání. Když 
přijde na věc, začínají problémy. Všechny kohoutky v kuchyni i koupelně 
už léta protékají a ne a ne se dočkat výměny těsnění. Žárovky mění matka. 
To ona maluje byt, zavěšuje skříňky, lepí těsnění na okna, poněvadž August 
nemá čas zabývat se kravinami. On je na velké koncepce, a ne na maličkos-
ti. Když loni v předsíni vypadl ze zdi hřebík, na kterém visel obraz Panny 
Marie, otec zastrčil obraz do skříně, protože měl důležitější starosti než 
nějaké zatloukání hřebíků. 

Trasa Velkého letu je už dávno naplánována. Termín odletu je také téměř jis-
tý. Letní, jasná noc za svitu měsíce bude nejlepší. Všechno tip top. Skoro. Zůstá-
vá jen drobný háček. Postavit letadlo. A akce Velký let může začít. 

Nejdřív se akce měla konat loni v červenci. Potom v srpnu, a potom v září, 
potom v říjnu, a potom byla moc zima a špatné počasí. Nemohli jsme riskovat 
let v zimních podmínkách. Konečný termín otec vytýčil na letošní červen.

 „Červen? Jasně že červen. Jenom kterej? Červen je každej rok,“ zasmála se 
babička Ludvika, Augustova tchýně. Otce málem klepla pepka, když to uslyšel. 
Nesnáší totiž babičku Ludviku. Říká, že když je rozvod, vždy je podíl viny na 
obou stranách. Ženy. A tchýně. 

Matce se nikdy nelíbil bláznivý nápad Velkého letu. 
„Co ty si vůbec myslíš? Chceš nás všechny zabít? Někam spadneme a nic 

z nás nezbyde!“ rozčilovala se v něděli u oběda.
Nenápadně jsem na ni mrknul: „Buď zticha, mami, přece on to letadlo v živo-

tě nevyrobí.“ Otec neměl trpělivost v něčem se hrabat a kutit. Dokonce když sle-
poval letadlové modely spitfirů, mustangů nebo messerschmittů v poměru jedna 
ku sedmdesáti dvěma, žádný nedokončil. Náhle, bezdůvodně opouštěl umělo-
hmotné mrzáčky s jedním křídlem nebo bez podvozku a věnoval se něčemu jiné-
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mu. O postavení opravdového, létajícího stroje nemohla být řeč. Ale matka se 
v neděli při obědě opravdu vztekla. 

„Jaké buď zticha? Buď zticha?“ křičela. „Někdo to udá na milici a všechny nás 
zavřou. Chcípnem za mřížema kvůli tomu jeho debilnímu letadlu!“ 

August si zrovna šel do koupelny umýt ruce. Když uslyšel matčin zvýšený 
tón, přiběhl zpět celý červený a udeřil pěstí do stolu. 

„Já ti dám debilní!“ zařval. „To letadlo je moje životní dílo! Chápeš to ty 
huso?“ 

Matka řekla, že nechápe, má to někde a dodala: „Nedonutíš mě, abych sed-
la do toho vraku. Mně je ještě život milej. Když chceš, tak si leť sám, ale netahej 
jiný na smrt, ty blázne bláznivá!“ 

„Drž už hubu, nebo za sebe neručím!“, zavřeštěl August a postavil se za ni se 
zaťatými pěstmi. Bitva byla na spadnutí. Vmáčkl jsem se mezi ně jako boxerský 
rozhodčí, který brání silnějšímu závodníkovi, aby bil toho, který leží a odpočítá-
vají mu knock out. August se se mnou chvíli přetahoval, až nakonec rezignovaně 
mávl rukou. Rozhořčeně řekl: „Nikdy jsi mi nerozumněla! Vždycky jsem byl sám 
v tom zatraceným manželství! Já vím, že to je práce báby Ludviky! Spikly jste se 
proti mně! Ale já vám ještě ukážu! A poletím! Třeba sám! V červnu! Uvidíš!“

Nápad Velkého letu vznikl, když otec jednou uslyšel na Svobodné Evro-
pě, kterou tajně večer poslouchal, že v NDR v osmdesátém prvním jeden chlá-
pek vyrobil v garáži letadlo. Chtěl jím utéct spolu s celou rodinou do Bavor-
ska a tam poprosit o azyl. Ale někdo je prásknul, a místo v Bavorsku skončili ve 
východoněmeckém kriminálu. Matka se bála, že skončíme jako oni, a zkoušela 
Augustovi akci Velký let vymluvit. Ale otec byl nezlomný. 

 „No a co z toho, že si odseděli rok nebo dva? Amerika se za ně postavila 
a museli je pustit! Přímo na Západ! Teď si aspoň žijou jako lidi! A serou na taj-
nou policii!“

ZÁPAD

Západ! PROHNILÝ ZÁPAD! To byl ten ráj na zemi. Zaslíbená země. 
Rollovi se Západ spojoval s vůní broskví a chutí žlutého melounu. A s lid-

mi, pro které svět na východ od Labe byl jak vesmír. Mars, Jupiter, džungle, kam 
člověk nikdy nevkročil. Tamti na Západě mysleli, že ti neandrtálci na Východě 
šplhají po stromech jako opice, nosí medvědí kůže na holém těle, žerou syrové 
masisko a zapíjejí ho vodkou. A ti z Východu pořád dokolečka troubili jen o raj-
ském eldorádu na Západě. A po zaznění slov dolar, marka, libra slintali jak psi 
I. P. Pavlova. Generál Jeruzal zakázal vyslovovat to prašivé, hnusné slovo Západ, 
ale i tak si všichni potichu vyprávěli, jak TAM je božsky. 

Rollo byl na Západě jen jednou jedinkrát. Ve Francii. 
Nebýt juda, nikdy by se tam nepodíval. Chodil na tréninky celou základ-

ní školu. Nepatřil mezi nejlepší závodníky, často prohrával, ale trénink nikdy 
nevynechal. Trenér říkal, že podle toho se pozná opravdový sportovec. „Pama-
tujte si, kluci, čím víc potu na tréninku, tím míň krve na závodech,“ vštěpoval 
jim svoje zlaté myšlenky. 

Až se jednou konečně naskytla jedinečná šance jet na závody do Paříže. Jed-
noho dne po Velikonocích se rozneslo po šatně, že trenér určí dva kluky na 
závody do Francie. Rollovi se rozbušilo srdce, ale nějaký hlas říkal: „Nemáš šan-
ci. Jsou tu lepší než ty. Něco takového sis v podstatě nezasloužil.“ Ale v hloubi 
duše moc chtěl jet. Bál se chtít, ale chtěl. Možná se to povede? Možná se najde 
to jedno jediné místo? 

Ale trenér na zájezd do Francie vybral Kulfona a supertěžkého Melouna. Rol-
lo měl být, „kdyby něco“ jako rezerva. Čili zůstat doma. Akorát že na posledním 
tréninku před odjezdem si Meloun vykloubil rameno. Brečel, když ho brali na 
pohotovost. Ne z bolesti, ale lítostí. 

Walter Sobchak 
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A do Paříže jel Rollo. 
Byli ubytováni v okolí Paříže, v rodinách kluků z Francie, kteří se také účast-

nili závodů. Rollo bydlel u Žaka, v pokoji jeho staršího bratra, který studoval 
právo v Provence. Rychle našli společný jazyk, neboť Žak měl všechny desky sta-
rého Marillionu, Rollovy oblíbené kapely. Žak byl fajn kluk a k tomu měl tak jako 
Rollo, dost dobře ujetou rodinku. Především mamulku, která byla v domácnos-
ti, nudila se jak pekiňák a každých patnáct minut ječela pisklavým sopránkem, 
při kterém rezonovala okna: „Žaku, Žaku, kde jsi? Žaku!“ 

Díky mamulce se chuť Západu Rollovi vždy spojovala s broskvemi, žlutým 
melounem a brioche. Každý den, když vstávali, čekaly na ně ve velké kuchyni 
na stole v proutěném košíčku voňavé broskve, máslo, brioche, jogurt a malino-
vá marmeláda. Rollo to všechno zhltnul během deseti minut, a pořád měl hlad. 
Šťouchal loktem do Žaka a šeptal: „Wurst. Schinken. Käse. Brot.“ Přestože byli 
v samém srdci Francie, mluvili německy, protože Rollo neuměl francouzsky ani 
za mák a Žak jako správný Francouz neuměl ani slovo anglicky. Žak vstával od 
stolu, šel do ledničky a přinášel šunku, salám a sýr. Teprve potom se mohl Rollo 
dosyta najíst. Žakova mamulka se divila, jak člověk může mít tak barbarské gus-
to a žaludek, že do sebe může na snídani házet tak těžké věci. Rollo se usmíval 
a vysvětloval, že je opravdový muž a opravdový muž se musí pořádně najíst. 

 V sobotu po obědě Žakův otec vyndal z lednice dva žluté melouny, rozkro-
jil je napůl a nalil do každé z vkleslých ovocných mističek rubínové Porto, které 
se normálně nedalo pít, protože chutnalo jak sirup. 

„Ochutnej,“ šťouchnul ho Žak a začal lžičkou vybírat dužninu melounu, 
která plavala v zálevu z Porto. Rollovi to celkem zachutnalo. Ale nemohl se 
vynadivit, jak Žak a jeho rodiče mohou pojídat ty zasmrádlé plesnivé sýry, 
které páchnou jak staré ponožky. Zapíjeli to suchým, červeným vínem a mru-
čeli blahem. 

Rozproudila se řeč. Žakův otec, malý, důstojný pán s prošedivělými vlasy, 
se začal Rolla vyptávat, jak to je v Polsku. 

„Slyšel jsem, že vy tam na Východě pijete k obědu vodku. Tak jako my víno.“
Rollo se snažil vysvětlit, že to tak není, že málokdo by si mohl dovolit každý 

den popíjet vodku a že vodka se pije „na chuť“, k nějaké příležitosti, a ne k obě-
du, na trávení, ale podle výrazu tváří všech přítomných pochopil, že to nemá 
cenu. Chtěli slyšet jen to, čím si už byli jisti. Takže si dal pokoj s vysvětlováním 
a začal plácat nesmysly vycucané z prstu. 

„No, jo… Máte pravdu… U nás se pije vodka jako u vás minerálka. Jak se jme-
nuje? Á, evian. Pije se rovnou po sklenkách, aby se nemuselo pořád dolévat. Už 
od malička se dětem dává vodka, aby líp spaly a v noci neřvaly. Rodiče mi každý 
večer namáčeli dudlík do alkoholu, cucal jsem ho a spal jsem jako dudek.“

Žakově mamulce zaskočil chleba, kterým zakousávala smrdící ponožkový 
sýr. Celá se rozkašlala. Až úplně zrudla. Omluvila se a odešla od stolu. A Rollo 
pokračoval ve své science-fiction přednášce. Ať si chlapi užijou, ať se něco dovědí 
o Východě, nebo ne? 

„U nás si dokonce i řidiči, jo, řidiči autobusů musej dát panáka, než vyjedou, 
aby se jim nezamotala hlava, protože u nás ve Varšavě jsou takový velký hory, 
Tatry se jmenujou. Propasti jsou až kilometr hluboký, je to vo strach, no a řidiči 
si musej dát na kuráž.“ 

Žakův otec pobledl, ale poslouchal dál jako přikovaný. Ty hrůzy pro něj měly 
nějakou fascinující sílu. 

Potom se ke stolu vrátila mamulka a museli jsme změnit téma, aby jí zno-
vu nezaskočilo. Žakův otec přešel na neutrálnější půdu a začal se dotazovat na 
osobnosti ze společné historie. Rollo bez přemýšlení vyhrknul: Chopin. Cho-
pina zná každé dítě v Polsku. Každé městečko má Chopinovu ulici. Dokonce 
i Dírovo, Rollova rodná víska.

Walter Sobchak 
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„Chopin, Chopin!“ vzrušeně zvolal Žakův otec. „No, ale Chopin byl Fran-
couz!“ 

„Napůl Francouz, napůl Polák,“ pohotově odpálil Rollo. „A ve skutečnos-
ti byl Polák. Dokonce i jeho srdce k nám přivezli. A zazdili v jednom kostele. 
Nevím přesně kde, ale někde ve Varšavě.“ 

„No, ale měl otce Francouze. A většinu života prožil ve Francii. A tady umřel. 
Proto je Chopin Francouz.“ 

„Jak to, že prožil většinu života ve Francii? Asi máte něco s počty… Ale co, 
přece se nebudeme hádat,“ řekl Rollo. A v myšlenkách dodal: Moudřejší ustoupí. 

„V podstatě máte pravdu. Chopin byl Francouz. No, a je u nás takové poře-
kadlo, že Chopin kdyby žil, též by pil.“

„Co by pil?“ 
„Jak to co? Vodku.“ 
„Aha,“ řekl Žakův otec a náhle se zamračil. Asi ho pod stolem kopla mamul-

ka, protože okamžitě změnil téma. „No a koho ještě máme ve společné fran-
couzsko-polské historii?“ 

„Marie Skłodowska“, napověděl Rollo. Tentokrát bylo jisté, že alespoň u ní 
uznají, že byla Polka. 

„Nikdy jsem o té paní neslyšel,“ zachmuřil se Žakův otec. 
„Jak to? O Marii Skłodowské jste neslyšel? Dostala Nobelovku, Curie-Skło-

dowska, nic vám to neříká?“ 
„Ach, Maria Curie! Žena Pierra Curie. Profesorka na Sorbonně. Také Fran-

couzka. Dokonce jsem nevěděl, že měla něco společného s Polskem!“ 
„Měla toho pecha, že se narodila u nás. Kdyby se narodila v Americe, tak by 

ji nazvali největší ženou-vědkyní v dějinách nebo něco na ten způsob. Ale ona 
se narodila u nás. Dokonce jsem viděl dům, ve kterém bydlela. Je na Novém 
Městě ve Varšavě. Na ulici Freta.“ 

Walter Sobchak 

„Druhá Amerika“

„No ale snad nebudeš tvrdit, že profesorka Sorbonny a manželka francouz-
ského občana není Francouzka?“ zapýřil se Žakův otec. 

Rollovi se v hlavě rozsvítila červená kontrolka. Kdo ví, zda Žakův otec není 
stejný blázen jako ten můj? A dal by se rozkrájet za svoje přesvědčení, dokon-
ce i když nemá pravdu. A každého, kdo má jiný názor, je připraven rozkrájet 
nožem na kousíčky. Diskutovat s někým takovým je jako zkoušet přesvědčit 
blba, který se ti snaží namluvit, že víno vyrobené ve Francii je polské, protože 
ho prodávají v polském obchodě, v polských lahvích a s polskou etiketou. Blb 
ví svoje, a tím to hasne. 

Když se s ním budu hašteřit, pomyslel si Rollo, ještě po mně hodí talíř nebo mi jed-
nu ubalí, ani se neohlídnu. Musím dávat bacha… 

A změnil téma. Začal vyprávět, jak Poláci pijou vodku, aby vydrželi strašné 
mrazy, které jsou u nás na Východě. Mínus šedesát v zimě je normálka. Žakův otec 
zajektal zuby. A mamulka začala drmolit, že zrovna říkali v televizi, že v Moskvě 
napadl sníh. A přece tady, ve Francii, je už krásné jaro. 

Aha, znovu se chystá nějaký čóro, pomyslel si Rollo, hned jak padlo slovo Mosk-
va, a začal mít podezření, že pro ně Východ splývá do jedné velké černé díry na 
mapě. 

„Z Varšavy do Moskvy je skoro tisíc pět set kilometrů. Více méně tolik, kolik 
do Paříže,“ řekl. 

Ale jeho vysvětlení nehrálo žádnou roli. Pro Žakova otce byl člověkem 
z Východu. Slovanem, čili Rusákem. I kdyby udělal nevím co, vyskočil z kůže 
a postavil se na hlavě a začal recitovat Rimbauda v originále, byl prostě Rusák, 
a nebylo o čem diskutovat. Každý den k obědu chlastal vodku celými sklenka-
mi. A třásl se zimou v šedesátistupňovém polárním mraze. 

Walter Sobchak 
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NĚKOLIK SLOV O KNIZE

„Druhá Amerika“ je dramatické vyprávění o Polsku, o pekle v malých městečkách a tzv. 
„dobrých rodinách“, a také o mladých lidech, kteří se bouří, milují a hledají vlastní identi-
tu. Sametová revoluce 1989 mění svět ze dne na den, mýtí minulé ideologie, aby je zastou-
pila novým kapitalistickým mýtem „druhé Ameriky“ nad Vislou. Knížka napsaná barvi-
tým jazykem prezentuje originální, svěží pohled na polské stereotypy, mýty a skutečnosti. 
Román získal první cenu v polské literární soutěži Stanisława Grochowiaka. 
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Pavel Sobek

Poutník Lasenius
V té chvíli si uvědomoval především tvar oné dutiny v kopci, ve které se nacházel.

Seděl nepohnutě pod nízkým stropem. Kruhovým otvorem pronikalo svět-
lo. Díval se před sebe do ohraničeného výseku, odkud mohl tušit změny počasí 
a dění venku.

Nejprve se mu zdálo, že u soustředěného pohledu nevydrží. Oči měl plné 
slz, myšlenky vířily v nepokojném sledu a ubíraly jeho rozhodnutí sílu. Pro-
cházely jím vzpomínky na hluk, jaký vydávali jeho druhové při dostizích či při 
bitevních nájezdech. Ve spáncích pulsoval úpěnlivý pláč žen, které se rmoutily 
nad ztrátou svých nejbližších. Jindy se v ohlušujících salvách nesl výskot honí-
cích se dětí.

 Bylo to docela nedávno, kdy si začal všímat, jak se jeho mysl počíná bou-
řit proti silnějším a pronikavějším zvukům. Vše vybočující z ustálené zvukové 
osnovy napínalo jeho nervy k prasknutí a znemožňovalo mu soustředění. O to 
víc se ve chvílích ticha jeho pozornost bezděčně soustřeďovala na jasnost barev 
a jemná odstínění tvarů. Dostavovala se jakási neznámá potřeba jemného vní-
mání. 

Marně navštěvoval lékaře, který jen stále znova bezradně kroutil hlavou, mlu-
vil o nervovém vyčerpání a doporučoval klid na lůžku. Plynuly dny plné znepo-
kojení a horečnatých stavů… 

 Jednoho dne potkal při procházce za městem cizince. 

„Říkají mi Lasenius Spint,“ představil se mladíkovi. 
Byl to muž bronzově snědé tváře, ostře řezaných rysů, prošedivělých dlou-

hých vlasů sepnutých v dlouhý cop, stočený kolem krku ke hrudi. Jeho věk 
bylo těžké odhadnout.

Tvrdil o sobě, že je poutníkem z etruského sídelního města Chiusi. Posky-
toval drobné věštby, kterým místní obyvatelé přikládali značný význam. Vědělo 
se, že Etruskové se v „osudových záležitostech“ dobře vyznají, a jejich rady často 
odpovídaly tomu, co se později v životě dotyčného tazatele objevilo. 

S oním mladíkem ale Lasenius o těchto věcech nemluvil. Stál tehdy před ním 
nepohnutý, díval se mu upřeně do očí, prohlížel si jeho tvář a nakonec zkoumal 
jeho dlaně. S přátelským a soustředěným výrazem tváře mu poradil, aby se ode-
bral do vyhloubeného prostoru na nedalekém kopci, sedl si tam a jasně vnímal, 
co děje v něm i kolem něj. Sám se nabídl, že mu každého podvečera donese tro-
chu jídla a vody. Jediné „vysvětlení“, kterého se mladíkovi od toho muže dosta-
lo, bylo, že není nemocen a vše se ubírá přirozenou cestou. Nemá prý podléhat 
strachu a netrpělivosti.

 Poutník mu řekl:
Zabíjej v sobě podoby svého strachu tak, jak se zjevují. Nechej myšlenky netknutě 

projít, nestopuj je a nerozvíjej. Nikdy je nedoprovázej a nenech usadit a bujet na volném 
místě mysli. Strach a pochybnost ničí možnosti ke vstupu Světla. Buď otevřený tomu, co 
přichází, byť tomu zatím zcela nerozumíš. Nezazdívej Světlu přístup. 

Vše další přijde samo a ty to prožiješ a poznáš…
Po mnoho podvečerů se dovnitř kruhového otvoru natahovala ruka s tro-

chou jídla a miskou čisté vody. Cesta se otevírala. 
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Petr Král

Básník, prozaik, esejista a překladatel Petr Král vystudoval dramaturgii 
na pražské FAMU, poté pracoval jako redaktor v nakladatelství Orbis, 
kde řídil edici Film a tvůrci. Po ruské invazi v roce 1968 emigroval do 
Paříže, odkud se letos na trvalo vrátil do Prahy.   

Král publikuje česky i francouzsky. Překládá především moderní 
českou poesii, pro francouzské čtenáře uspořádal několik antologií 
(např. Anthologie de la poésie tchèque contemporaine, Paris, Éditions Galli-
mard, 2002). 

V češtině mu vyšlo víc než dvacet knih. Královy básnické sbírky ne-
jsou publikovány chronologicky podle období vzniku; teprve nedávno 
byly čtenářům představeny některé texty z šedesátých let (Bar Příroda čili 
Budoucnost 5 km, Cherm, Praha 2004), také významné Tyršovské přeháňky 
(Vokno, Praha 1994) a Chiméry a exil (Torst, Praha 1998) čekaly na tisk 
desítky totalitních let. Současně s těmito tituly vycházejí i texty nověj-
ší, například Právo na šedivou (Mladá fronta, Praha 1991), Pocit předsálí 
v aixské kavárně (Liberecké tiskárny, Liberec 1991), Med zatáček čili Dově-
tek k dějinám (Mladá fronta, Praha 1992), Soukromý život (Mladá fronta, 
Praha 1996), Staronový kontinent (Petrov, Brno 1997), Pro anděla (Klokočí 
a Knihovna Jana Drdy, Praha a Příbram 2000), Masiv a trhliny (H & H, 
Jinočany 2004), Přesuny (Klokočí a Knihovna Jana Drdy, Praha a Příbram 
2005) a nejnovější Hm (Protis, Praha 2006). Už předtím, v exilu, vyšly 
sbírky Prázdno světa (PmD, Mnichov 1986), Éra živých (Arkýř, Mnichov 
1989), P. S. čili Cesty do ráje (Sixty-eight Publishers, Toronto 1990).  
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 Kromě toho je Král autorem esejistických děl odborného ražení a básnic-
kých próz: Karel Teige a film (Filmový ústav, Praha 1966), Vlasta Burian (s Anto-
nínem Králem, Orbis, Praha 1969), Voskovec & Werich čili Hvězdy klobouky (Gryf, 
Praha 1993), Fotografie v surrealismu (Torst, Praha 1994), Pařížské sešity (F. R. & G., 
Bratislava 1996), Groteska čili Morálka šlehačkového dortu (Národní filmový archiv, 
Praha 1998), Praha (Karolinum, Praha 2000), Základní pojmy (Klokočí a Knihov-
na Jana Drdy, Praha a Příbram 2002) a Arco (Fra, Praha 2006). 

Většina těchto textů vyšla i ve francouzských verzích (například Le Burlesque 
ou Morale de la tarte à la crème, Stock, Paříž 1984; Prague, Camp Vallon, Seyssel 
1987; Sentiment d’antichambre dans un café d’Aix, P.O.L, Paříž 1991; Le Droit au gris, 
Le Cri, Brusel 1994; La vie privée, Belin, Paříž 1998; Notions de base, Flammarion, 
Paříž 2005), občas pod odlišnými tituly (Quoi? Quelque chose, Obsidiane, Sens 
1995; Le poids et le frisson, Obsidiane, Sens 1999). 

Některé Královy knihy zatím existují pouze ve francouzštině: Les Burlesqu-
es ou Parade des somnambules, Stock, Paříž 1986; Fin de l’imaginaire ou Au-delà des 
avant-gardes, Ousia, Brusel 1994; Le Dixième, Editions du Mécène, Paříž 1995; Ai-
mer Venise, Obsidiane, Sens 1999; atd.).

(wh)
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V modré výprodejů
Na mrazu živých

Zatímco město začíná od nuly
mezi zbytky včerejšího jídla

Naháč nic nepíše zvoní ve zdi
je to tak bledý zdraví
Škrtnutá břidlice nebe
Ruku nanovo přibitou
na chlad dláždění

Rum v žilách hledá seč je cestu ven všechen sluneční rum
pro jediný stín fikusu na zbledlém paravanu

Z Pasáže andělů k Ostudné uličce
Z matčina břicha rovnou do středu města

Všude kolem
jsou klaunovy paměti zralé k vydání

Pařížský sever
Paříž, svět
Pařížské tiskárny

/ / / 

V dusání kroků čím dál bližší
střed kam padá noc
Blesk ztráta
krajiny dál šířené skandované
navzdory prázdnu

Je důvěrná mírně nechutná vlahost pilin
zvířených na nahé kůži
Řekněme že něco vždycky vzlíná plodnou tmou 
v dálce za bledými nehty

Výhružná masa kulis dál trčí
nad prouděním váhavých

(Panák jak by u portálu řekl druhému
„ty smokingy padnou leda sochám“
Kdosi kdo by dál zuřivě docpával svůj hadrový vykřičník)

Žádný líh po celé rozloze
jen průzračná palčivost míz
Nahota konečně kdesi přibitá
větrem na práh chladna

Řekněme Opera kam každý míří
aniž ví »

Petr Král
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Ztráta: rozsvítí nám v sazích
Obzoru sedne 
mé bezprizorné škytnutí

K betonu přilehlý temně modrý pruh
jenž by byl noc
Kamenný chlad až tam v ústí bulváru
jenž by byl teď tady

/ / /
 
Oslavy se blíží za chůze

Domy jsou obydlené a pusté   V některých oknech se rozžíhal kus 
 ráje jiná zapadla už do noci a důvěrného
mlčení
Byli jsme na konci týdne
a vprostřed příběhu

Potom jsem viděl stromy jak ještě zadržely mraky proti modré
ztemnělého nebe

Smál jsem se

/ / /

Vzpomínáš?   Šli jsme
málem s prázdnou

Vlezlé cosi lstivě dotíralo
Trhlina vprostřed davu měla lidský tvar
A tmavomodrá v té spáře naskrz tmavá
modrá

Šli jsme
Vzpomeň si

/ / /

Val masa před řeznictvím čelí sluneční výhni
stroje Titanicu třesou lednicí   Na pláži daleko odtud těžké 
 bichle z písku
a tady stopy prstů od krve otřených zběžně o líčka
 kolemjdoucích
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/ / /
 
A pořád ten šepot mezi tmou našich siluet na slunci ulice
a mezi neobydleným šerem jak vábně dýchá
ve dveřích míjeného baru   Tlumené poselství o dalekém obvodu 
 o trvajícím střehu v hloubi stínu
snad i o prchavém jubileu beze svědků   To že přítomná chvíle 
je pořád chvíle slibu   Chodec který ví
míjí   V hlavě rozechvělý šperk kusu masa
hozený zmateně na pospas mateřským kůžím křesel
v lokálu   Vědět jak jinak
vědět trpělivě až tam kde za obvodem
zdejší nejisté gesto zakládá nové město   Kde se zas všechno 
  spájí v temné sondě sluchátka
vyvěšené z okna do mrazu jeho
prázdného jasu

/ / /

Nechávat špačky doutníků jak stopy u kraje městské vozovky
pak odjet   Přisát se na obzoru k rozlehlé záři
okolí

/ / /

Léto
kdy prázdné výlohy omží šmouhy vápna

v dálce před pekařstvím trpělivost front
na veku letmé zlato vpíjené pak i s nákupčím
ústím bulváru

léto 
k věčné slávě prachu   S jakým cizím kopím
vraženým mezi oči

Léto kdy jen klímající stolky před kavárnou
pamatují

kdy do pustých ulic vyjdou váhavě
velké bílé ženské   Zdivené
samy sebou klopýtnou   Trčí
a utajený blesk je matně podpisuje
do shluku prázdných krabic před krámem
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Město je náš les někdo nás v něm hledá
jen přijde noc
Lev z daleké křižovatky Denfer-Rochereau bronzový
Jimmy
za námi bezostyšně leze až do postele

/ / /

Postupovat držet se na nohou
vést sondu stmíváním už nemyslet na zahradu z léta
Vstříc pustým svodům nové doby ledové
číst její zmrzlý úsměv i z třpytek míjených holičství
Jít připouštět nepřijatelné
uprostřed pohromy v chůzi kolem doutnajících hromad
dál žasnut nad cizostí světa   Už nezakrytou
ani úsměvem otce generalissima
Jít vzdorovat chiméře štěstí jako pouhé tklivé
sebetrýzni   Nevzdat to neporušit rytmus udržet
se na nohou   Jak by to šlo zvládnout
bez jazzu 

/ / /
 
Pátrání výzkumníků pokračuje, není už ale honbou za pokladem; jde teď spíš 
o to, následovat svět v jeho přesunech a v pravý čas potvrdit jeho přítomnost 
svou vlastní, s pohotovostí pozorných svědků. Umět přitom využít i jeho zma-
tených a těkavých momentů, až by se sami ztratili z dohledu v klouzání šedí po 
nálevním pultu nebo po ubíhající dálnici, jako ve vlnách reality, která už nedo-
hledně šíří krajinou jenom svůj popel. Prodlužují rozptýlení i návštěvami bio-
grafu — spíš než odtud odplouvají do neznámých míst —, proud popelavých 
obrazů na plátně je sám účinné rozpouštědlo.

Jen jejich postup dopředu — a trasa, kterou jím kreslí — jim umožňuje 
budovat dům, jediný, který jim odpovídá; každý nový den ke všemu překreslu-
je jeho plán a nabízí jim svou rozlohu k vyznačení nové trasy. Žádné ze zname-
ní, podle nichž se orientují, není vyvolené a osudné svou podstatou; předměty, 
v nichž spatřují bóje v moři okolního prázdna, jsou rekvizity jako jiné, pevnější 
substanci jim dává jen okamžik, kdy pátračům vstupují do cesty. Příhodná kou-
pě sériového zapalovače stačí dát přesnou odpověď na podněty chvíle; den nato 
přitom bude stejně přesné, když předmět zas bez lítosti hodíme dolů z nábřeží, 
do příliš líně proudící vody. Uprostřed všedního opakování týchž pochůzek 
a gest mluví každá denní situace vlastním svébytným jazykem a dává věcem smy-
sl jen tím, že je vplétá do svých jedinečných zákrutů, stejně neopakovatelných 
jako úspěšné jazzové sólo. Dnešní záblesky na večerním nebi nejsou ty, které jím 
prosvitly včera, každá nová přeháňka spouští v ulicích dosud nespatřený film; 
snad i za siluetami dam vyvstanou pokaždé z mlhy bastily jiných těl, jiného vla-
hého masa neznámé povahy a chuti.

 Spjati z nedostatku společného obzoru jen okamžikem, vytvářejí lidé a věci 
zřetelné, ale fragmentární obrazce, které vyjadřují pouze svou vlastní přesnost, 
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co jedinou pravdu. Auto s rozžatými reflektory sjíždí za stmívání z cesty a oza-
řuje zrosenou louku, černoška těhotná až po bradu brzdí před křižovatkou 
a vysílá za sebe přes vozovku salvu smíchu; už to je lepší než nic a lze to přičíst 
k denním ziskům. Třebaže výzkumníci hrají jen v chybějícím příběhu, žádá si 
jeho děj všechnu jejich pozornost — tak jako ty romány z let okupace, kde nej-
všednější fakta a gesta nabývají legendárních rozměrů jen tím, že vyvstávají na 
dobovém pozadí; už rozhodnost, s níž si postavy oblékají trenčkot a vsouva-
jí ruce do kapes, než vyjdou do mlhy ve chvíli povinného zatmění, dává jejich 
existenci dobrodružnou příchuť. Právě tak stačí našemu muži, když využije 
trvající fotogeničnosti jistých deštivých dní a zahlédne se na jejich pozadí jako 
bezejmenný hrdina; hned vnímá jako událost každou zapálenou cigaretu a žas-
ne sám nad sebou, jak ji tu soustředěně kouří a chodí s ní odhodlaně sem a tam 
před kavárnou nebo před vchodem do metra. 

I místa, kde se občas zastaví s Martinem, mají jen příležitostný smysl; nabý-
vají existence ve chvíli, kdy je začínají společně zkoumat, náhodně přesunu-
tá rekvizita nebo roztržitě odložené noviny je stačí vyrušit a znovu rozptýlit 
substanci, jíž se tu pátrači už chystali dotknout. Každé místo je může nanej-
výš krátce pohostit a poskytnout jim pár nových podnětů, díky nimž prokážou 
svou disponovanost; místo není úkrytem ani jeskyní pokladů, pouze zříceni-
nou, určenou k nepřetržité rekonstrukci. Nejneutrálnější, nejvíc strohé a neo-
sobní lokály nepatří k nejméně podnětným; tak hned ty McDonaldy a samoob-
sluhy, kde je prázdný sál, holý umakart stolů a bledé světlo zářivek rázem nutí 
k širším a pevnějším, suše rozhodným gestům, po vzoru hrdinů navštěvujících 
tytéž jídelny v jejich oblíbených gangsterkách.

 Nejhlubší tajemství míst — mohl k tomu dospět už dřív — je v tom, že 
když do nich vnikneme, zůstaneme venku; nemají vnitřek, i všechny interiéry 
jsou navždy vnější a nad ničím se neuzavírají. Podobně se výzkumníci sami trva-

le vystavují zkoumání druhých, i pohled, jímž tajně sondují svět, je vydán na 
pospas pohledu světa; na pátrání, do něhož se pouštějí, se rázem podílejí starci, 
kteří je pozorují z kavárenských teras a z hloubi krámů, na jejich rozjařené gri-
masy za okýnkem vlaku, v němž opouštějí nádraží, odpovídá pozornost siluet 
sledujících odjezd z nástupiště nebo z můstku nad tratí. Neukryli se ani ti, co 
se stáhli do lesů, partyzáni nebo dávní lapkové; spleť větví a listí kolem nich se 
každé ráno znovu měnila v prchavý, mírně postříbřený dým, byla jen lehký, až 
k průzračnosti odhmotněný závoj; porost, který jim měl poskytnout úkryt, je 
před ničím nechránil, neskrýval je víc než les na známé obrázkové šarádě skrývá 
obrysy hajného, záludně vpletené do jeho houštin. I mezi stromy a keře, které 
se marně snažili semknout pohledem a spojit je v kompaktní hradbu, pronika-
la ze všech stran okolní rozloha, psanci z nich četli jen svou touhu po bezpeč-
né skrýši, zároveň s tím fatálním poznáním: i hluboce podzemní hnutí je hnutí 
obnažených partyzánů, sebetajnější poslání pojí jen vydané spiklence.

 Důvěrnost míst je stejně prchavá jako místa sama, právě ta nejpohostinněj-
ší patřívají k nejkřehčím: nic než lehký stín pod skleněnou stříškou nadzemní 
stanice metra, klímající na kraji sobotního odpoledne, noční oáza výkladu, kde 
uprostřed nehostinně pusté třídy svítí starožitná lampa. Večerní lékárna, kam 
jsme se schovali před deštěm a kde nasloucháme lékárníkovu hovoru s letitým 
zákazníkem, je takříkajíc utkána jen ze zkřížených nití těch několika záchvěvů: 
mumlání hlasů, tlumený šum deště, blikání světelného návěští venku nad vcho-
dem, za clonou kapek. Ticho uprostřed lijáku: jen to je bezpochyby domov, 
a nejspíš i jediný střed. Nejjistější místo by možná vyťala ze tmy lampa, kterou 
bychom rozžali sami, vynesli ji na déšť vprostřed noci a nechali ji tu svítit z hro-
mady vlhkých sutin; ani rázné škrty vody přes zářivou skleněnou kouli by jí 
nezabránily vyhloubit ve tmě oblou místnost, obemknutou třaslavými — a mír-
ně irizovanými — závěsy z kapek.
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 Je na čase, aby to hrdina připustil: nikdy nevstoupí jinam než do sálu, který 
ho čeká tam výš, nad pohyblivým schodištěm vedoucím z metra zpátky na uli-
ci. Jak před ním pomalu stoupá k pruhu denního světla, defilé prázdných, mír-
ně drnčících schodů je zároveň diskrétní pobídka; pořád bude nejlepší, když 
ji uposlechne, vystoupí sám až k osvětlenému prahu a znovu za ním najde, co 
jediné tajemství a poklad, svůj údiv nad tím, že je na světě. Když se koncem 
odpoledne blíží k nábřeží v ústí bulváru St-Germain, po jednom ze širokých 
chodníků lemovaných velkými stromy, ticho, které se tu rozlévá mezi průjez-
dy dvou aut, ho samo obemyká jako pohostinný pokoj. Jak jde podél vozovky 
a přihlíží roztroušené přehlídce těch pozdních přízraků, bludných cárů novin 
a zploštělých láhví z plastiku, pod košilí mu znovu proudí průvan a ve svalech 
průzračná voda, chůze sama ho stačí natolik zpevnit, že se cítí schopen obývat 
pouhé zasmání — snad dokonce žít jenom ze světla. Jeho kůže — říká si — je 
méně holá už ve chvíli, kdy klouže mezi klouzavými přesuny světa kolem, vpro-
střed signálů, hlasů, ozvěn — a jejich ozvěn —, které krouží vzduchem, bez 
konce se v něm kříží, střetají a míjejí. Jen co šlápl na krk poslední výčitce, roz-
proudí se mu pod podrážkou všechny vody léta, stejně lehké jako hluboké; celá 
měkká země se otvírá v nedopalku, který přitlačil k chodníku. Do nedohledna 
jediný nekončící příběh kůže, košile, dne a vody, světla a průzračnosti, výčitek, 
léta a chvění; světlo pokožka, den záchvěv, výčitka voda, léto-košile. Košile vody 
pro kůži dne, průzračná výčitka, že se tu zlehka chvějeme v letním světle.

/ / /

Je to tu nebe jak hebce mží na asfaltovou věčnost
snad i béžová zbledlých rób   Konec sezóny jistě na třídách 
 bez paměti
pod zdejším prachem stromy v nikde vyhnanství

/ / /

Zbyde údiv návratu   S rozlohou za zády
obejít ještě modré prášení jezírka
už lehčí o léto   Za městečkem dosud sluneční rojení
v listí u hřbitova   Na látky v krámu už přisvítí bledým 
  hlavám
zsinalá lampička

Ještě se ptát zda jsme dost milovali
Za námi pole jako vyschlé kůže
V obzorech potemnělí svatebčané
změnění zas málem v náhončí
Jiný u lesa jen vyhlížel včerejší bouřku
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(Město váhalo u kraje ohlodaným předměstím   Také tady
jen hlídky tu a tam náhrobek potemnělých zad
nad pustým rumištěm   Svatební lustr zvonící cetkami v prachu
a zbylé slunce jak rozžíhá hraničku židlí
v šeru kostela   V dávné hale pohled za šustící sukní
přistihne nad schody jen oslněné zábradlí)

Stoupáme pak dlouze ulicí nové sezóny
a dáma celá noční už proniká v ústí do mrazu
jak do jiskřivého salonu
Za zády svítí naše něha v hasnoucích třískách 
krok před námi jde zostra zvednutým kopýtkem
po černém mramoru Domu pián

/ / /

Svítá z loužiček z bělavé něhy nití
stočených smírně v šedé vlhkých chodníků   Jen králové — mám 
  strach —
se dál nevracejí z vyhnanství zítra navštívíme fresky v Maově
 břiše
dnes je dnes   Švindluju pilně jako všichni trousím své 
  uvozovky kde se

dá   Nejasná touha vrazit zpupné tělo do ztichlé soboty 
 do hebkého přítmí v prázdném výtahu
ta touha — říkám — je má posuvná střecha

Ještě ne noc ne víc teď v šeru než ponurá modř 
uniforem   I tma nás přijímá jen co rukojmí
Podél zmoklých nároží podřimujících výloh
město nezadržitelně klouže pryč z pracek aktivistů

/ / /

Bez námahy zas ze dveří do dveří
drnčících vetchým prkýnkem do téhož šera
prázdna   Nabízím tmě ulic bledou tvář nejnovější neon
I poslepu vidím: město je pusté zákulisí
města   Valí se celé s blátem se smetím zašlých konfet
po holém chodníku   Bouřka tu poutá pozornost
jen ozvěnou vzdáleného hřmění   Van z teplých pilin 
 ze škvířících brambůrků
k nám zvedá jenom noc která chybí   Celkovou sumu
kde je zas šťastně z města pouhé nic
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/ / /

A válka pokračuje v křiku kamelotů nosičů
Tu a tam v postávajícím hloučku před bistrem mezi černými 
  fešáky jak blýsknou zubem
ze tmy loubí   (než si je někdo najme k pochůzce)   jich tu pár 
  zas chybí
stmívá se oni zas bůhvíkde na druhé straně dne   (noci)
mají namále žerou prach z podlahy a plivou zuby k nohám
svých vyšetřovatelů   Někdo z těch co tu kouří o tom nemá páru
  jiným se to spíš
hodí   Dál trčí jsou plní sami sebe
V ústí dýchavičné ulice se začla chvět neonová sláma
na bocích zčernalých domů   První hvězdy se zas lesknou 
 před krámky
v hromadách kytic a ryb nahých a vlhkých 
jako oční bělmo   V podkroví bere blbec do dlaní svou ztěžklou 
  večerní hlavu
Někde už naběhlý úd vniká do hebkých oblastí
jinde jen zpupný klacek rabuje v pusté díře
Pronáším další historická slova a přítomnost s nepřítomností
budou dál úporně bojovat o tmu   Dřív než ta zas k ránu odteče
jímkou vprostřed pobledlého plácku

/ / /

V novém létě
cesty zas vedou až do stínu dámských podpaží 

/ / /

Táhli jsme městy hučeli ostošest do palčivých dam
kolem bez hlesu míjel kámen domů šli pohaslí
lidé   Navečer někdy zajiskřil v druhém oku
chlad odjinud
planoucí trsy svíček v potemnělém kostele něčí
spěch podél keřů parku přiostřených světly lamp
nakrátko skládaly scénu povědomého světa

Petr Král

Za chůze
Petr Král

Za chůze
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/ / /

Den tady sotva začatý
je už jen tenčící se 
stěna   Vstříc tělu než s ní splyne
jedním nalehnutím   Třaslavý cár novin
po němž jen stékáš s povzdechem
už vadnoucích zpráv

Tu a tam neznámý dobrodinec jarní
strejček nechal marnivě trčet roh zažloutlé terasy
co kapesníček z dosud zkřehlých keřů parku
Pod trávou v meandrech tajných chodeb
dál oddaně bušící krev matek

Ani mně není co věřit přesto teď jasně slyším dýchat prostor
aspoň v dalekých rozzívnutých dveřích   Bůhvíkde v Římě
kde poblíž velké třídy málem zas
mimo město nese slavně služka šerem salonů
prachovku zplihlé křídlo
bez srážky s tichem pánovy pracovny
Kde znovu dozrává bledý záblesk
v zašedlých hlubinách okna
s balkonem   Dosud dřímajících
nad prosluněným už tichem chodníku

/ / /

Dopolední město přejíždí línou dlaní
Kdesi v okně se sotva pohnulo
béžové tělo

/ / /

Za hradbou mlhy
tepe už málem
v kameni
bílé slunce z hmoty
našich čel
Ach neznámá protijdoucí
řekni máš-li ji blond 
nebo zrzavou povím ti pak
kdo jsem

Petr Král

Za chůze
Petr Král

Za chůze
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/ / /

V ulicích za listím prašných stromů
už čeření čerstvých těl předem nočních sukní
Předmětům v šeru bytů zatím dík užívání
připadá čím dál určitější místo
v policích   Na přísných komodách
a stolcích pod lampou 

/ / /

Za chůze uličkou
ke slunci co slepému návěští
končin kam je třeba jít
pod nohama na rozpálené 
kůře chodníku drobné chmýří zelená ryska
stébla
zábleskem
vpíjený střep
jsou celé
menu

 Výňatky z rukopisů Město je náš les 
(básně)  a Zpráva o místech (próza)

Petr Král

Za chůze
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Wanda Heinrichová

Chodec, který ví, míjí
(K „pěší metafysice“ Petra Krále)

Podle svých slov se Petr Král v šedesátých letech v Praze „zapletl“ se surrealisty (podílel 
se třeba na publikaci Surrealistické východisko 1938–1968), ale — jak říká v jednom inter-
view — „…koncem sedmdesátých let jsem se svou surrealistickou minulostí zúčtoval, vnitřně jsem 
se dostal do jiných souvislostí, do jakési ‚pěší metafysiky‘, k postimaginárnímu psaní. Vyjevila se 
mi nová poetika — poetika šedi.“

Šeď, šeď měst, šeď pařížských zinkových střech, jež se rozlévá po bulvárech v podo-
bě nezaměnitelně šedostříbrného světla. Šeď, jež představuje potenciál a počátek všech 
ostatních barev: v šedém mžení na střechách se skrývá celé duhové spektrum. Šedá je bar-
vou rozhraní, šírání, slibuje noc i nový den. „Šero je metafysické“, píše Král (Základní pojmy, 
str. 42). Kde jinde než v šeru, v šedi míhajících se stínů lze vždy znovu objevovat tajemství 
a přesah. Královo pojetí „metafysiky“ upozorňuje právě na tento přesah, na ono tajem-
né něco „za“ čistě fysickým světem, něco, co nám vyjevuje meta-empirické, básnické vní-
mání. Jeho metafysika nemá nic společného s religiositou či jakoukoli představou boha, 
netvoří ani abstraktní filosofický systém; je básnickou reflexí, ale bližší než pouhé zrcad-
lení světa jsou jí lesky a záblesky, náhlá vyšlehnutí věcí a bytostí ze sebe do sféry poesie. 

Básník vzdává hold okamžiku, zachycuje ho v jedinečném světle, třeba jen „k věčné slá-
vě prachu“. U Krále se „oslavy“ často „blíží za chůze“; oslavy příčných průhledů „vstříc pus-
tým svodům nové doby ledové“. Protože Král nám nenabízí rámě k vylhaně idylickým pro-
cházkám, jeho pohled neuhýbá před „doutnajícími hromadami“ a „blátem se smetím zašlých 
konfet“. Otevírá se před námi rozloha přelidněných, a přesto odlidštěných měst, kde jen 
tu a tam v trhlinách mas zahlédneme něco důvěrného. „Trhlina vprostřed davu měla lidský 
tvar“, píše s jemným vtipem Král, chodec a dandy, který virtuózně balancuje na vědomě 
tlumeném území mimo exaltovanost a naříkání. Dandy nenaříká ani neopěvuje, udržuje 
si důstojnost, noblesu se špetkou intelektuálně-skeptického chladu, svůj chladivý pohled 
„za chůze“ léčivě přikládá na rány světa. „Válka“ totiž „pokračuje v křiku kamelotů“, trou-
bení aut, kvílení sbíječek a rádií. Léčivost básnického gesta tkví také ve ztišení, ve schop-
nosti naslouchat záchvěvům listí, šumu deště, šepotu, šustění sukní. 

Chvění dámských rób ovívá chřípí pozorného chodce. „Neznámá protijdoucí“ v lehkých 
letních šatech, zčeřených čelním větrem a zároveň přiléhajících k tělu (podobně jako 
chodcův pohled), je kvintesencí erotiky. Anonymní městské setkání, fenomen moderní 
doby počínaje devatenáctým stoletím: žena a muž v situaci nezatížené okolnostmi, tak-
řka v archetypicky nezkalené podobě. Setkání, jež v danou chvíli dává za pravdu všem 
tajným očekáváním a představám, snad právě kvůli té prchavosti, protože opět míjíme. 
„V dávné hale pohled za šustící sukní / přistihne nad schody jen oslněné zábradlí“. 

A Král kráčí dál, žasne nad cizostí světa a snímá ho básnivou „kamerou“; jeho obrazy 
nebývají statické (jak to dokumentuje četný výskyt slovesných tvarů), občas se podoba-
jí snově filmovým sekvencím, když například „…nese slavně služka šerem salonů / prachov-
ku zplihlé křídlo / bez srážky s tichem pánovy pracovny“. Rázem se tají dech, jsme „bůhvíkde 
v Římě“ či opět v Paříži, kde „lev z daleké křižovatky Denfer-Rochereau bronzový / Jimmy / za 
námi bezostyšně leze až do postele“. Vizualizace je jedním z podstatných principů Králova 
psaní, jde nejenom o filmový „proud popelavých obrazů na plátně“, ale i o malířská plátna 
s typickými autorovými odstíny a přesnými tahy štětcem. 

Sondování v hloubi ulic, vnikání pod povrch fasád. „Domy jsou obydlené a pusté“, kon-
statuje básník oxymorně. Pod letmými nánosy naráží na původní prázdno. Za zázrač-
ným zatřpytěním tuší „celkovou sumu / kde je zas z města pouhé nic“. „Nic“ — snad para-
doxně nejmetafysičtější bod, mrazivý spodní tón, poznání, které temně basuje v celé 
Králově poesii. 
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Igor Malijevský

Zápisky 
z Budapešti
Do Budapešti se vchází průjezdem do dvo-
ra. V ulicích ještě tak nejspíš potkáte uni-
verzální globalizované město, které se 
k vám bude chovat uctivě a nebude vám 
vyčítat, že jediné, co vy s ním máte společ-
ného, je volně směnitelná měna. A když 
už vás tento europrostor opravdu někam 
nebude chtít pustit, připojí způsobně ke 
slovu zárva také closed. Opravdová Buda-
pešť začíná — je to stejné jako v mnoha 
jiných městech — teprve ve dvorech, hra-
nicí města jsou zde masivní průjezdové 
dveře, hraničním přechodem průjezd s vol-
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ně oběšenou žárovkou spouštějící se nad vaši hlavu z desetiletí loupajících se 
od stropu. Tady jsou útočiště budapešťské zchudlé šlechty, rezavějící kování na 
schodištích, dávno zašlé fontány a sochy, zšeřelá okna bránící svou palácovou 
hrdost jako poslední dosud nezastavené dědictví po předcích. Nálada večer-
ních plesů svěcených močí. Tady už musíte něco předvést, jestli nechcete, aby 
vás odtud rychle a bez okolků vyhodili.

* * *

Po nábřeží jde emancipovaná dáma se svou dogou, zatímco já a osmnáctiletá 
dívka stojíme až na samém kraji náplavky a díváme se do vln Dunaje. Ten tiše 
a poeticky šplouchá o žulový obrubník, na kterém leží velké, světle hnědé psí 
hovno. Dívka, hlavu sklopenou, přemýšlí, co jsem tak asi zač. Já, hlavu sklope-
nou, taky přemýšlím, co jsem tak asi zač. Nějak jsme se na sebe za těch pár hodin 
společné procházky naladili.

A právě v tu chvíli mezi nás vběhne doga a hovno sežere. Dáma tluče dogu, 
já a dívka civíme do vln. Jen doga je úplně v pohodě, stoicky snáší údery a spo-
kojeně si olizuje hnědou kaši z mordy. Jediná z nás je totiž schopna všechny své 
touhy okamžitě realizovat. 

* * *

Budín, to jsou hory, Pešť, to je nížina. Je rovněž všeobecně známo, že většina 
obchodů v Budíně si účtuje horskou přirážku.

Igor Malijevský
nar. 1970 v Praze, kde vystu-

doval teoretickou fyziku na 
MFF UK a několik ročníků 

filozofie na FF UK. Umě-
lecké fotografii se věnuje od 

roku 1995, přibližně ve stejné 
době začal publikovat poezii 

a povídky. Je autorem básnic-
ké sbírky Bělomorka a sbírky 
povídek Družba, texty publi-
koval např. v Revolver Revue, 
Literárních novinách, Salónu 

Práva, Psím víně aj. Vystřídal 
řadu zaměstnání od hlídače 
čerpadla po redaktora Lite-

rárních novin. Dvakrát získal 
ocenění v soutěži Czech Press 

Photo, fotografie vystavu-
je především v renomovaných 
galeriích v zahraničí. V sou-
časné době je na volné noze, 

žije v Čelechovicích.
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* * *

V každém průjezdu do domu na třídě Erzsébet je malý dvorek s půjčovnou 
nebo prodejnou svatebních šatů. Stejný osud zdědila i navazující třída Teréz. 
Stále stejná nabídka, stale stejné ponuré opeleskování výloh a zašlých poutačů. 
Zdánlivě běžná ulice velkoměsta, ve skutečnosti vagína Budapešti. S bílými kraj-
kovými polyesterovými vajíčky ovulujícími v zapařených průjezdech. 

* * *

Jak se jednou začnou hýbat civilizace, dá se ten pohyb jen těžko zastavit. V devá-
té budapešťské čtvrti osídlili opuštěné domy kolem synagogy Cikáni. Dnes jsou 
tu celé bloky cihel vytrhávány ze země i s mělkými kořeny, které v nich stači-
ly cikánské rodiny za šedesát let zapustit. Na jejich místech vyrůstají moderní 
betonové čtvrti. Soudě podle péče, jakou jejich noví obyvatelé věnují neustálé 
dostupnosti vlastního vozu, i oni zřejmě počítají s tím, že tohle místo budou 
muset dříve či později hodně rychle opustit. 

* * *

Oblast okolo parku svatého Ištvána se trochu podobá pražským Vinohradům. 
Šestá čtvrť nese náladu starého Krakova. Dvanáctá čtvrť, tak to je Žižkov před 
převratem jako vyšitý (a taky hodně rychle mizí). Okolo ulice Szabolcz je to 
jednoznačně Karlín, fabrika, koleje, i dlouhý tunel pod nádražím. Je mi jasné, 
že tady už to začíná pěkně smrdět. Struktura vnímání „něco jako něco“ začí-

Igor Malijevský

Zápisky z Budapešti

ná s přibývajícími informacemi narůstat nade všechny meze. Je to pokus moz-
ku o kompresi informací. Je to plíživý konec nadějí na jedinečnost jakéhoko-
li setkání. Na jedinečnost, která zachraňuje, protože jediná nese smysl sama 
v sobě.

* * *

Poslední den jsem navštívil cimbálový koncert, který v rámci visegrádské spo-
lupráce provedli Slovenka, Češka, Maďarka a Japonec nízkého vzrůstu. Japo-
nec hrál velmi jemnou a tichou skladbu. Na šedém koberci pódia se promítaly 
abstraktní stíny stoliček a částí cimbálů a dohromady vytvářely velmi zdařilou 
abstraktní grafiku. Uprostřed kompozice seděla masařka a evidentně vnímala 
hudbu. Nejdřív strnula v jediné poloze, pak začala jako omámená pochodovat 
v kruhu, při další změně rytmu znovu strnula na ostré hranici světla a stínu. Měl 
jsem neodbytný pocit, že se dostala až k jakémusi existenciálnímu vytržení, na 
hony vzdálenému jejímu běžnému fekálnímu údělu. Když Japonec dohrál, tři-
krát se klaněl. Při třetím klanění masařku zašlápl. 

Budapešť, červen 2006

ZÁPISKY S HOUSTONU

Nad Grónskem jsem se začal nudit. Nahlédl jsem sousedovi přes rameno. Zava-
litý, lehce prošedivělý chlápek se solidním výrazem v obličeji. Listuje diářem. 

Igor Malijevský

Zápisky z Budapešti



130 131

kr
aj

in
om

al
by

Zaujalo mne, že má u každého dne pečlivě rukou napsané jedno jediné slovo. 
Trochu jsem se k němu naklonil a čtu: work.

Lidé se tu pořád zdraví, pořád komunikují, očima, mimikou. Je v tom jakýsi 
instinkt mravenců, jakési osahávání tykadly. Není to ale tak zlé, jak jsem si myslil. 
Nejdříve mne to dost lechtalo, často jsem ucukl nebo vyjekl, ale asi po týdnu se 
to srovnalo a začalo mne to dokonce příjemně šimrat. Introverti se tu zkrátka 
buď nechají překecat, anebo začnou rovnou střílet.

Každý park musí mít řád, jinak by to nebyl park, ale divočina. Řád zase musí 
mít svá pravidla. Smyslem pravidel je konstituce řádu, žádný jiný smysl nemají 
a bylo by chybou přesvědčovat se o opaku. Tak třeba v Harmanově parku v cen-
tru Houstonu podpírá řád takovéto pravidlo: „Chytat rybky v umělém jezírku 
v centru parkové plochy je povoleno pouze lidem starším dvanácti a mladším 
pětašedesáti let.“ 

Je ovšem třeba rozlišovat pravidla a marketingové pobídky. To, že do míst-
ního muzea pohřebnictví, nenásilně propojeného s pohřebním ústavem, mají 
občané nad šedesát pět let dva dolary slevu, v zásadě smysl dává.

Po ulicích Houstonu chodí jen žebráci a turisté a navzájem si vyměňují úsmě-
vy, cigarety a drobné. Říká se tomu „change“. Ostatní chodí tunely v podzemí, 
protože na vyměňování nemají čas.

Houstonské metro měří desítky kilometrů a nemá žádné vlaky ani koleje. 
Úředníci se v něm pohybují pěšky, pěšky přestupují, nastupují a vystupují. Co 
zastávka, to úřad. Nikdy žádné zpoždění. Jezdí se zdarma a konečná je na par-
kovišti.

Absolvovat párty v Texasu není nic obtížného, pijete, jíte, chválíte si to 
a vedete řeči, které nikoho neurazí. Ti lidé jen touží po štěstí a přejí si, abyste 
byli také šťastní. Když jim to sehrajete, vezmou vás za to ropní magnáti mezi 
sebe a budou si vás vzájemně ukazovat. 

Když jsem si na párty všiml té mladičké blondýnky, která obcházela účast-
níky s mikrofonem a magnetofonem, dost mi to vzalo náladu. Bylo jasné, že 
z toho kouká tak leda malér. Měla dětské růžové šatečky, ale už s výrazně nedět-
skými obloučky. Všiml jsem si, že si na zahradě dala cigáro. Mohlo jí být tak pat-
náct nebo šestnáct, ale klidně i míň. Jasně že se mi tyhle holky líbí, ale k ničemu 
to nevede. Musíte se držet stranou. Navíc, většinou se toho od nich moc nedo-
zvíte, a když už, tak ještě nejspíš tak něco ošklivého sám o sobě. A pak, jsou zde 
rizika zákonného postihu, trapných scén a agresivních příbuzných. Jste to vy, 
kdo je objektem hry, ne ony. 

Vydržel jsem až do třetí skleničky, než jsme se dali s Karolínou do řeči. A na 
copak se, Karolínko, všech těch lidí tady pořád vyptáváš? zajímal jsem se. Ale, 
ptám se jich, co budou dělat, až dojde ropa. 

Říkám vám, takhle bezelstně kruté dokážou být jenom patnáctileté ženské.
Surová postindustriální zástavba. Nikam nelze dojít. Našel jsem řeku, říč-

ku, spíš stoku ve vybetonovaném řečišti. Šel jsem podél ní. Pod každým mos-
tem, každou dálnicí nějaký bezdomovec. Sedí, jí, poslouchá rádio. Občas kolem 
projede cyklista, na protějším břehu vidím nějakého mně neznámého vodního 
ptáka, něco mezi čápem a husou. Pak se koryto otáčí prudce doprava a tam, na 
tom ostrohu, starý pěkný cihlový dům, vzrostlé stromy, zahrada. Pak si všim-
nu zlatého nápisu „Hospic“. Chvíli se dívám tím směrem, v okně se mihne tvář, 
díváme se na sebe vlastně dlouho, snad tři vteřiny. Za mnou zní zpod mostu 
hudba z tranzistoru, z dálky se blíží další cyklista. V tom cizím pohledu cítím 
bezmeznou nezúčastněnost. Říkám sám sobě, zítra se budeš dívat na tohle měs-
to podobnýma očima, až budeš tři kilometry vysoko.

Březen 2006

Igor Malijevský

Zápisky z Budapešti
Igor Malijevský

Zápisky z Budapešti
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Božena Správcová

S olší, 
hnojem 
a sopkou
Před pěti lety jsme se (koupením dře-
věné boudy a pozemku s ohništěm a olší) 
vetřeli do jisté Krajiny. Osou, hřídelí 
Krajiny je pro mne tedy, poněkud ego-
centricky, právě ta olše. A při líčení Kra-
jiny a na Krajinu budu volky nevolky 
vycházet z boudy.

Postaví-li se někdo ke dveřím zády 
a k olši předem, po pravé ruce mu skon-
čí Řáholec a po levé začne Krakonošo-
vo. Je mezi nimi rozdíl patrný na prv-
ní pohled: Řáholec je plebejský, lidmi 
s všelijakými oumysly denně pročesá-
vaný. I stromy jsou zde všelijaké — od 
vznešených až po chátru, co si nemůže 

pomoct a čas od času exploduje václavkami, anebo za bouří zlomyslně padá tu 
metr, tu dva před/za naši kadibudku. To Krakonošovo je chrámovitě velebné, 
s malebnými kopečky mechu a borůvčí, lid chodí mezi stromy uctivě, s košíčky 
a bandaskami, s pejsky na řemíncích.

Za olší stojí rodná, ale zděná sestra boudy, obývaná Lelky. Lelkové sem jez-
dí chytat ryby, o pár kroků dál jejich směrem začíná totiž malý, hnědý rybník. 
Vpravo, za hradbou čas od času diskutovaných smrků, je třetí, nejstarší sestra 
obou bud. Zde provádějí své bleskové, většinou montérkové expedice dva vel-
mi mladí bratři menšího vzrůstu, Pat a Mat.

Za Patem a Matem, za loukou a za silnicí, je obec v kopci. Je hezká, plná 
domácích zvířat, roubenek a dřeva. Bytovku ani sámošku, ba ani vikýř na kuří 
noze osazený policajtem se tady socialismu vybudovat nepodařilo. Jmenuje se 
Hřídelec. Mám podezření, že hlavně to jméno bylo příčinou sympatií a poslé-
ze i koupě objektu ze strany mého muže. Předchozí majitel byl ostatně také 
motorkář. Jeho žena — jak tomu u párů bývá — byla mu vzorným oxymórem. 
Na odchodu mi pošeptala, že na sluneční kolektor se dá klidně zapojit i kul-
ma. (Čisticí prostředky, které po ní v chatě zbyly, nespotřebujeme do smrti.) 
Bylo nám divné, že chatu po necelém roce vlastnění prodávají. Když se za nimi 
a jejich kolektorem, interiérovými umělými rostlinami a venkovním betonovým 
krbem zavřela vrátka, dost jsme si lámali hlavu, v čem je zakopanej pes. Má tudy 
vést dálnice? Straší tady? Pak jsme přestali.

Ano, povede tudy dálnice, ale kdovíkdy a ne zas tak blízko. Ano, straší tady: 
hastrman (v noci chrochtá pod břehem jako prase a skáče ze stavidla hlučné pla-
cáky), dva hejkalové (většinou se ozývá jen jeden, ale občas jsou slyšet i odpo-
vědi tenčím hlasem) a možná ještě něco, ale není to natolik agresivní strašení, 
aby člověk hned musel brát do zaječích. Asi nejzlejším strašidlem je třetí, dosud 
nezmíněná sousedka, zjevuje se za svítání na babetě, orypuje svou podmáče-

Božena Správcová
nar. 1969 v Praze, kde dosud 

žije. Redaktorka literárního časo-
pisu Tvar (1996–2002 a znovu od 

2005) a internetové Postmoderní 
revue (2003–2005). Kromě literár-
ní a publicistické činnosti se věnuje 

malbě (ilustracemi doprovodila svou 
knihu Večeře). Knižně vydala roz-

hovory: Čaroděj dřímá v každém 
z nás (Lubor Kasal, 2004) — hovo-

ry s Ivanem O. Štampachem, Sítě 
vnitřního umění (Lubor Kasal, 

2005) — hovory s Janem Jeřábkem; 
básnické knihy: Guláš z mod-

rý krávy (Mladá fronta, 1993), 
Výmluva (Český spisovatel, 1995) 

— Cena Jiřího Ortena, Večeře 
(Host, 1998), Požární kniha (Tri-

gon, 2003); prózu Spravedlnost 
(Host, 2000). 
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nou zahrádku, hlasitě sakruje a metá shnilými jahodami a petflaškami do všech 
stran. Naštěstí vzápětí mizí, a má-li člověk kliku, podaří se mu tyto její hnus-
né obřady zaspat. Ano, zahrádku má podmáčenou. Všechno je tu podmáčené, 
bahno je festovní, kluzké a červené — keramicky činní výletníci si v igeliťáku 
odvezli už nejeden krtinec.

A všeprostupující rybáři. Stékají od zaparkovaných vehiklů nikoli po ces-
tě, ale po spádnici a stejnou drahou opět vzlínají. Jsou stydliví, člověk je musí 
pozdravit první, na etiketu nehledět. Pak trousí vajgly a rozdávají kapry už doce-
la uvolněně.

Po motorkářově ženě zbyla v chatě spousta přístrojů na plašení myší — složitých 
i prostých, tovární i domácí výroby. A také dost pastí. I proto jsme zpočátku 
měli za hotovou věc, že myši je třeba chytat, pískat na ně a všelijak s nimi vál-
čit. Při odjezdech jsme stražili pasti. Při příjezdech oblékali gumovou rukavici: 
všechny pasti byly vždy vycvaknuté, v každé smrdělo myší torzo dohola ožra-
né kolegyněmi. Nebylo však možné přilákat do naší chaty a pochytat do pas-
tí úplně všechny myší pluky ze stráně, a nebylo ani únosné udržovat v chodu 
všechna ta plašicí zařízení, pořád je obaterkovávat a snášet jejich kvazikomáří 
pískání. Navíc — myší národ se krutě mstil, žral svíčky, sirky, houby na nádobí, 
dřevo, dokonce i krém na ruce a zubní pasty vylizoval, ubytovával se v troubě. 
Vykašlali jsme se na to. Od té doby se myši chovají vcelku slušně. Jak vy k my, 
tak my k vy.

Za loukou a za silnicí není jen Hřídelec, je tam také sopka. Děravá, vyzý-
vavá. Němá, temná. Nevím, co bych o ní řekla víc. Každej chce na sopku vyjít. 
Jsem z toho pokaždé upřímně překvapená. Já na sopku nechodím. Jenom se na 
ni dívám a ona se dívá na mne. Je to tak lepší.

Po silnici několikrát za den projede autobus. Veze vrásčité tety a strejdy do 
Jičína, do Bělohradu. Dívají se ustaraně nebo ospale z oken. Pod jejich klinka-
vými bustami se na boku autobusu skví urážlivý nápis Stará Paka.

Za lesem je ale Paka Nová. Ze Štikova na ni absenčně dohlíží Jaromír Typlt. 
Rozvalí se tam čas od času a láskyplně kouká, jak si kolem Paka hraje. Sem tam 
jí i hračku podá. „Už tě to vtahuje, dej si bacha, už tě to má!“ směje se, když 
si dá vyprávět, co jsem viděla. (Přízrak u mostku nad Javorkou. Nebo co jsem 
slyšela — v povětří nad rybníkem.) Myslím, že tak trochu kecá.

Kolem Paky ale Krajina fakt přitvrzuje. Zatáčky jsou klamavě rovné, a přes-
to do nich nevidět. Člověk pohybující se po stráni mizí a objevuje se pozoro-
vateli, aniž by svatouškovsky nevinný terén poskytl vysvětlení. Blouznivec hor 
si tu může blouznit do alelujá, ale bez ohledu na jeho sebestřednost Krajina se 
baví, Krajina číhá. Na příležitost něco pomotat, uhnout, přezrcadlit a zašmo-
drchat. Pakárna.

Za zády boudy — Lázně Bělohrad s dvěma čápy na komínech a hospodou, 
kde mají vycpaného pivoně. Podél zoufale rovné a nekonečně dlouhé, dlouhé 
silnice bledý jed ocúnů. Tikající, hemžící se heřmánek.

A kdekoliv — jako pendant k statické a spolehlivé sopce — hromada hnoje. 
Hravě, neposedně z roku na rok putující Krajinou. Čvachtavý nomád, dočas-
ný orientační bod. Smrdutá protisopka, vytvářející své vlastní Mikrokrajinky. 
Hluboké, zrádné. Dočasné. Podmalované černočernými stíny, drobná jezírka 
nepřekonatelně nebesa zrcadlící.

Božena Správcová

S olší, hnojem a sopkou
Božena Správcová

S olší, hnojem a sopkou
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Marta Ljubková

Několik tendencí 
současné české prózy

Poznámky z četby

Pokusit se shrnout v úplném přehledu tvorbu českých prozaiků a prozaiček po roce 
2000, uvést je do souvislostí a vysledovat zásadní trendy je úkol takřka nemožný. 
Proto jsem se rozhodla zúžit svůj záběr a zabývat se pouze výsekem literární tvor-
by posledního šestiletí, a to takovými knihami, jejichž vnitřní souvislosti jsou evi-
dentní a jejichž vzájemné srovnání může nabídnout nový (či přinejmenším zře-
telněji definovaný) pohled na určitou část současné prózy. 

Pro výběr takových knih jsem musela stanovit několik kritérií. Z celkové lite-
rární produkce bylo pochopitelně třeba nejprve vybrat ty texty, které mají při-
nejmenším nějaké umělecké ambice, to znamená nevznikají jako pouhá rutinní 
záležitost určená ke generování zisku. Po letech čtenářských zkušeností musím 
konstatovat, že ženské psaní — zejména v takto předem alespoň zhruba defino-
vané skupině literátů a literátek — se výrazně liší, vybrala jsem si tedy knihy, které 
napsali muži. Postupná selekce ukázala, že není možné opominout ani generační 
hledisko: a ve výběru tedy zůstávají autoři, kteří se narodili víceméně kolem roku 
1960 (pochopitelně s jistou tolerancí směrem nahoru i dolů). I v tomto hledisku 
je však přítomen aspekt značné výběrovosti, a tak mnoho autorů příslušné gene-
race zde nebude zmíněno. Autoři této skupiny obvykle debutovali do poloviny 
devadesátých let, a to buď poezií, nebo povídkami, všichni se však postupem času 
dopracovali — přirozeně s rozličnými výsledky — k románu. A tak se samozřejmě 
nabízí základní otázka, jež stojí v úvodu tohoto textu: jaké jsou jejich opusy? Co 
mají společného a v čem se liší? A hlavně — jaký je jejich hlavní hrdina? 

Ano, především hrdina, protože v tvorbě autorů, o nichž bude řeč, se vyskytují 
zejména muži, jsou to romány z pochopitelných důvodů o mužích a často se také 
zdá, že hlavně pro muže. O tom však později. 
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Velkou část literatury po revoluci spíná svorník autobiografičnosti a po roce 2000 se na 
tom nic nemění. Zatímco na počátku devadesátých let snad byl zájem o autobiografic-
kou výpověď deníkového typu, ve sledované skupině máme co do činění s trochu jiným 
fenoménem — je to zpověď jaksi skrytá či přinejmenším identifikovatelná jen pro čte-
náře buď zasvěceného, nebo (a to mnohem častěji) ze záložky dobře poučeného. Para-
texty sdělují recipientům tolik, aby se sami dovtípili. Hrdina se s autorem pochopitel-
ně kryje co do věku, obvykle i vzdělání a zaměstnání — a životního pocitu. V případě 
některých spisovatelů jde o obsedantní opakování, přesouvání hlavního hrdiny z pří-
běhu do příběhu a z románu do románu až za hranici čtenářské snesitelnosti. Někdy se 
až zdá, že větší část prozaiků zažila v určitém věku identické věci: až komické je v tomto 
ohledu působení hlavních hrdinů ve světě reklamy (kam své hrdiny umístil snad popr-
vé Emil Hakl, a po něm také Pavel Brycz, v Dobrodruzích hlavního proudu Jiří Hájíček 
a v Santiniho jazyce i Miloš Urban). 

Reklamní prostředí s sebou nese též další atributy, které se u mnoha autorů opakují 
a jež lze na první pohled považovat za příznaky zcela vnější, v případě většiny děl však 
ve výsledku příliš „rozhodují“ — mám na mysli prostředí hospod, do nichž je příběh čas-
to situován, vztah k penězům, budoucnosti, samozřejmě ženám atd. Dá se říct, že v pró-
ze většiny autorů zmíněného okruhu lze bez obav hovořit primárně o tematice „krize 
středního věku“, případně u autorů generačně blízkých o krizi, která beztak brzo přijde, 
či o určitém životním mezníku (Rudišovo Nebe pod Berlínem). Někteří autoři se snaží 
předstírat, že takový stav jejich hrdinové berou s přehledem a bez obtíží — a o jejich 
drobných zaváháních vlastně píšou, jiní právě z něj udělají středobod své prózy a kolem 
něj rozvíjejí své úvahy o životě.

Sympaticky osvěžujícím dojmem v záplavě sebestředných zamýšlení vycházejících 
z vlastního (byť třeba skrytého či nepřiznaného) světobolu pak působí skupina auto-
rů vědomě pracujících s fikcí a fabulací — proto stojí mimo proudy Jáchym Topol, kte-
rý svou vypravěčskou pozornost přenáší mnohem dál (výš, šíř) než na jednoho konkrét-
ního hrdinu. Jeho protagonistou se v celku prózy nakonec stává celá societa, vesnice, či 
dokonce národ. Mimořádně musel v tomto sebezahlcení zapůsobit pochopitelně i Jan 
Balabán, jenž sice vytváří (zejména v knize Kudy šel anděl či Možná že odcházíme) hrdi-
nu zakotveného ve světě tady a teď, potácejícího se a vykořeněného, obdařil ho však tako-
vou dávkou metaforiky a takovým způsobem akcentoval „zásadní“ témata — aniž na čte-
náře mrká z každé druhé stránky —, že se zmíněné skupině naprosto vymyká. Zvláštní 
cestu ušel například Miloš Urban: ten si s autobiografickými prvky vědomě a záměrně, 
a také zručně, hraje už několik let, v posledním Santiniho jazyce ho však tenhle princip 
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zradil a Urban své vyprávění dovedl až na samou hranici pokleslosti a bulvárnosti, s níž 
kdysi tak umně nakládal.

Zvláštní autobiografickou cudností se vyznačuje prozaický debut Pavla Kolmačky Sto-
py za obzor; básník Kolmačka, vrstevník Balabánův, jen o málo mladší než Hakl či Hrbáč, 
se jako prozaik představil až letos a do literatury přivedl nový typ hrdiny, jenž sice pro-
chází léty krize a sebepochybností, podařilo se mu však zcela ho zbavit sebestřednos-
ti a sebevzhlíživosti, takže jeho Vít Koblasa má s lékařem z Kostí, masa a tekutin Petra 
Hrbáče jen pramálo společného.

Například u Hájíčka v Selským baroku se takový pochybující hrdina na křižovatce 
ocitá alespoň v rámci dobře promyšleného příběhu, za nímž lze tušit nějaké klíčové 
téma — o to radostněji je pak knize v záplavě podobných aplaudováno. Někdy se totiž 
zdá, že v tomto ohledu už nám autoři nemají co poskytnout a další a další čtyřicátníky 
vydávající svědectví o sobě samém budeme muset přehazovat vidlemi, abychom mezi 
nimi našli alespoň stopu něčeho nového.

Hrdina potácející se někdy kolem pětatřiceti v marasmu života na sebe váže dal-
ší motivy, jak už bylo řečeno dříve. Jde především o reklamu a potažmo svět peněz, 
které obvykle hlavní hrdina nemá a je nad to buď v zásadě povznesen (Hakl, Rudiš), 
nebo je tím sužován (Brycz), anebo to tvoří půvabný rys jeho osobnosti (Hájíček). 
V této souvislosti by bylo záhodno zmínit autora, jenž vzhledem ke svému přístupu 
k literatuře co produktu do naší skupiny už dávno nepatří, jenž ale dovedl podob-
né motivy k nesnesitelné „dokonalosti“ — a sice Michala Viewegha. Vše, o čem zde 
byla a bude řeč, se u něj totiž v určité formě vyskytuje též, Viewegh se v zásadě opa-
kuje, ve svých dalších a dalších knihách však natolik otupuje hrany, že se dopracoval 
až k deníku, který by sice měl a mohl být skandální, ale je stejně bezzubý jako jeho 
předcházející romány.

Peníze, materiální statky a vztah k nim svět všech autorů v zásadě nějakým způsobem 
definují — a je pozoruhodné, nakolik je tento atribut v soudobé próze s autobiografic-
kými rysy stěžejní. Jako by sociální zařazení a možnost či nemožnost koupit si to či ono 
hrdiny definovala téměř primárně, naprosto esenciálně. Existenční nejistota pak často 
bývá pouhým ornamentem, nikoli bolestným či problematizujícím faktorem, chudoba 
nikdy není dost chudobná a potíže v zásadě nejsou žádnými pořádnými potížemi. To se 
ukazuje například při srovnání Hakla (či programově pozitivního Fahrnera) a Balabána 

— ostří problému, hrot nejistoty a tak dále, zatížení či skutečný problém se u Balabána 
objevují jako u žádného z jeho vrstevníků — i Hájíčkova historická zatíženost je otupe-
na malostí, či spíše „nedotažeností“ průměrné současnosti.

Marta Ljubková

Několik tendencí současné české prózy

Balabán se liší také v pojetí rodiny. Rodina je v současné literatuře, domnívám se, spí-
še doménou autorek než autorů, ne však v očekávatelné podobě „rodinného krbu“, ale 
jako zdroj a prapůvod traumat a frustrací, domov jako pekelná klec, z níž nikdo nevyjde 
se zdravým rozumem (namátkou Berková, Rudčenková, ale i Hůlová, Zonová). Na zce-
la opačném pólu stojí u sledovaných autorů Martin Fahrner (Steiner aneb Co jsme děla-
li), tam je rodina oázou; u dalších autorů se často redukuje na „rozhovory“ (viz napří-
klad Haklovo O rodičích a dětech), rodinný život tu nebývá žit, ale jaksi „odvyprávěn“. 
I v tom se liší právě Balabán, u něhož najdeme právě rodinu v jejích temných podo-
bách. Rodinu jako gang či klan nejbližších má ve svých textech Topol, u něho padá stín 
frustrací a přehmatů na všechny její členy. Za zmínku stojí pochopitelně zcela „bezro-
dinní“ Urbanovi hrdinové.

Rodinu mužským hrdinům nemůže nahradit manželka ani partnerka — ženy jsou 
obvykle líčeny jako hysterky či latentní kurvy a nevěrnice. Hlavní hrdinové mají co dělat, 
aby se vymanili z jejich spárů (nejukázkovější klišé rozpadu manželství v osmdesátých 
letech přináší Hrbáč), když už se jich jednou zbaví, dávají si hodně pozor, by se na ně omy-
lem nepřilepila nějaká další žena. Pozoruhodný (a pro čtenářky také zábavný) je důraz, 
jaký autoři kladou na milostné úspěchy svých hrdinů, případně jak sympaticky shovíva-
vě hodnotí jejich lapsy. Ať je hrdina sebepříšernější, vždy se za rohem objeví žena, která 
je ochotna ho bezmezně milovat — což je motiv dokonale spadající do červené knihov-
ny anebo do westernů. Pravda ovšem je, že až na výjimky se zmíněným autorům neda-
ří vykreslit plasticky ženskou postavu, většinou se o to ani nepokoušejí a svůj fikční svět 
zabydlují zejména muži. Nechají-li čas od času promluvit ženu ve vlastním vypravěčském 
pásmu (Urbanův Stín katedrály, kupříkladu, či Dva dny ze života Evy F. z Haklových poví-
dek O létajících objektech), pak pro ni buď nenajdou jazyk, či najdou jazyk zcela krko-
lomný, a bylo by snad lépe, kdyby ho ani nehledali (Urban). 

Zmínění autoři se totiž obvykle drží jednoho typu hlavních hrdinů, světy jejich próz 
jsou konzistentní a podobné, ke svým vypravěčům a protagonistům se vracejí a v různých 
variantách jejich osud variují — což s sebou po určité době nese jistou vyčerpanost, z níž 
se někteří autoři snaží vybočit (poslední Haklova kniha O létajících objektech), jiní do 
ní hlouběji a hlouběji zabředávají (Santiniho jazyk Miloše Urbana).

V některých případech lze vysledovat také zálibu ve vlastní výlučnosti (ta s návrat-
ností často souvisí), tím exponovanější a explicitnější, čím slabší autor. To jistě souvi-
sí i s výše zmíněnou autobiografičností a – to už spekuluji — s přechodem od poesie 
k próze. Někteří autoři zdůrazňují svou předurčenost k literatuře a neváhají nás zahl-
covat svými poetickými pokusy i v rámci prózy. 

Marta Ljubková

Několik tendencí současné české prózy
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Samostatným literárním útvarem se zřejmě brzy stane „sen v próze“, který je v naší 
současné literární tvorbě zejména příznakem autorské neschopnosti kombinované se 
zbytnělou potřebou sdělovat. Do textů na různých místech vložené sny, jimiž valná část 
autorů (a pochopitelně též autorek) rozhodně nemíní šetřit, vytvářejí linie paralelní, ale 
ne obohacující, spíše v nejhorším slova smyslu retardující, jež by mohly být vypreparo-
vány bez újmy na kvalitě textu. Převyprávěné sny jsou v dnešní literatuře překvapivě čas-
tým a pozoruhodně nesnesitelným jevem — s velmi čestnými výjimkami.

Od snu se dostáváme k žánrovému uchopení próz, jež souvisí i s jejich formou. Mno-
hé romány se totiž svou fragmentárností rozpadají vlastně do povídek a u nejednoho díla 
je těžké, ne-li doslova nemožné určit, máme-li co do činění se souborem vnitřně prová-
zaných kratších prozaických útvarů, či s rozvolněnou románovou strukturou. Novelu, 
žánr oblíbený autorkami-ženami, muži příliš nevolí, ale s prózou formálně experimen-
tují poměrně hojně, byť umírněně. Fragmentárnost autorům dovoluje nejrůznější časo-
prostorové skoky, kterých ve skutečnosti nápaditě využívá snad jenom Topol, s časem 
originálně nakládá i Balabán. Zakotvenost příběhů v současné realitě lokálně-chrono-
logické veletoče nevyžaduje, a tak se jich moc často nedočkáme. 

Většina zde zmíněných autorů má přese všecky výhrady psaní velmi dobře technicky 
zvládnuto — jejich knihy se příjemně čtou, bez zadrhnutí a skoro jedním dechem. Jejich 
romány a povídky nekladou čtenáři odpor a – nejsouce metaforicky příliš zatížené — dost 
ho rozmazlují. Rozmazlují ho natolik, že ve výsledku se ozývají zklamané kritické hla-
sy nad opulentním, mnohovrstevnatým a přebujelým románem Kloktat dehet Jáchyma 
Topola či velepomalým odkapáváním času v Kolmačkových Stopách za obzor.

„Buď se v textu najdeme, nebo v něm bludně tápeme. Já se v něm našel, a jestli vy ne, 
tak to je váš problém, protože čtení je dost intimní vztah,“ napsal v souvislosti s Haklo-
vou Intimní schránkou Sabriny Black Jakub Šofar v Tvaru, a já se této věty v průběhu úvah 
o zmíněných textech nedokážu zbavit. Navzdory vší zřetelnosti, jasnosti, pojmenova-
telnosti, navzdory všem souvislostem a vztahům je bludné pátrání v literatuře poslední-
ho šestiletí dobrodružství, které stojí za to si dopřát. 

(Autorka je doktorandkou FF UK. Zabývá se současnou literaturou a současným dramatem. 
Působí jako redaktorka kulturního týdeníku A2 a dramaturg yně v Západočeském divadle v Chebu.)

Marta Ljubková

Několik tendencí současné české prózy
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Igor Kędzierski

psát vo knížkách 
mi příde ňák vošidný…

[tato esej vyrůstá z nadšení českou prózou 
a pokusu o jeho zkrocení] 

OUTSIDŘI A ROZMARY

…a právě toto jsem nacházel v současné české próze častokráte: být mimo většinu a mimo 
menšinu, být dobrovolně zaníceným podivínem, systematickým excentrikem, pro něhož 
fundamentální hodnota je svoboda, upřímnost a citlivost vůči hrůzostrašné kráse svě-
ta. Takovým způsobem existuje Václav Kahuda, Emil Hakl, Oskar Ryba, Igor Malijevský. 
V podstatě všichni píší prózu autobiografickou, i když toto pojmenování není zrovna 
nejšťastnější, poněvadž jejich životy jsou zkřížením desítek cizích osudů. Ve většině pří-
padů jsou to městští nemakačenkové, hospodští zahaleči, bezstarostní voyeuři, nezaměst-
naní opilci a profesionální invalidní důchodci, kteří prostě mají čas. Onen přebytek času 
je jejich základní vlastnost, která je odlišuje od davu kariéristů na běžícím pásu úspěchu. 
Mají čas a na ničem ho nešetří, bloumají po hospodách, loví ty nejkurióznější lidské osu-
dy, trpělivě sbírají nejpodivnější historky, kradmo poslouchají tragická a komická vyprá-
vění, zaznamenávají je a pak často beze změny přenáší do svých textů. Jsou to Balzakové, 
jako on se dovedou celou duší zaposlouchat pod hospodským oknem a zapomenot na 
utíkající hodiny. Jsou to Benjaminové, jako on dokážou okounět na ulici nespočet minut 
a hodin, navěky nenasytní událostmi. Jsou to Baudrillardové, kteří nepotřebují k porozu-
mění současnosti žádnou teorii a stačí si s vlastním zrakem a zjevy městské ulice. Jsou to 
Boudníkové, kteří explosionalisticky zápasí se zvykem, vrahem vnímavosti. Jsou to často 
bezděční, pozorní a pomalí pozorovatelé města otřásaného křečemi přebytků událostí, 
událostí, které pouze oni jsou s to postřehnout a kterým jenom oni jsou s to porozumět. 
Nezřídka platí za tuto výsadu poznání a vidění více než trpce — chudobou, osamocením, 

výčitkami svědomí, pokořením, odcizením. Přesto jim toto poznání stoji za to, neboť vidí 
svět bez zbytečných předsudků, volně, směle, zbavení konvencí — jako by gesto odhoze-
ní společenské normy bylo obětí, která dává schopnost porozumění. Nikam nespěcha-
jí, nic nemusí, jsou pány sebe samých a každé chvíle svého života — důsledkem je pro-
nikavé nahlédnutí do světa, který nás obklopuje, nahlédnutí na uspěchané lidi, uvázané 
na gumičce zvyků a povinností, kteří nevidí dál, než sahá signál televizních antén. Hakl 
nejraději vysedává v nějaké ošuntělé pražské kavárně a líně usrkává kávu, Ryba bezúčel-
ně stopuje a potlouká se po nejzapadlejších koutech a sídlištích republiky, Kahuda sou-
středěně rázuje zapomenutými odnožemi města. Tito nonkonformisté jsou sice vyvole-
ní, chybí zde ale jakýkoliv heroismus. Prostě jinak nemůžou a neumějí. Často to ani není 
vědomá volba, jejich psychická konstituce jim nedovoluje přizpůsobit se režimu práce 
a nátlaku, podvolit se sterilizaci mozku, rutinnímu výmlatu práce a spánku. Cosi je nutí 
jít proti proudu, jen aby patřili sobě a mohli říct, že to nevzdali.

Tento setrvačný postoj jim pochopitelně nepřinesli ve spánku andělé. Vyrůstá ze dvou 
tradic. První je nabíledni — expresionismus (a později underground) a jeho étos, čili být 
vně mainstreamu a nietzschovsky si vytvářet svůj svět a své hodnoty. Je zde nutno při-
pomenout Ladislava Klímu či Josefa Váchala. Stejně tak Egona Bondyho nebo Janu Čer-
nou. Druhá tradice je méně očividná, přesto stejně výrazná. Jedná se o zmíněné rozma-
ry v titulu, které chápu nikoliv dekadentně, leč maloměšťácky, třeba ve smyslu chování 
hrdinů Vančurova románu Rozmarné léto. Někomu se může zdát divné, že velkoměstské 
vlky řadím vedle takových provinčních postaviček. Existuje však společný rys — okáza-
lé zacházení s časem, řízení se v životě principem rozmaru, luxus plnění vlastních přá-
ní, i těch nejvíce nepraktických, časově nákladných a iracionálních. Své třicáté naroze-
niny se Ryba rozhodne strávit v hospodě u dálnice třicet kilometrů za Prahou, zvedne 
se z postele, oblékne a vyrazí, je mu jedno, jak se tam dostane a že venku prší. Hakl se 
z rozmaru nafetuje spolu se sousedkou a posléze několik hodin vytrhává trpělivě a ve 
vytržení neznámé dívce chlupy z nohou, po jednom kusu. Obyvatelé metropole, naklá-
dající s časem maloměšťácky, protože ve skutečnosti žijí ve světě svých dojmů a myšle-
nek, jejichž rytmus je určující. Díky tomu jsou šťastně neteční k vražednému rytmu kry-
sího života velkoměsta.

Mezi polskými autory najdeme podobný typ prózy u Marty Dzido a Pawła Millera. Pří-
buzná je především vyprávěčská situace — hrdinové/vypravěči se právě nachází ve stá-
diu „odpadání od společnosti“, popisují proces prozření, otvírání očí a postřehnutí, że 
se dosud žilo v pekle, pracovalo ve firmě horší než koncentrační tábor, žilo s člověkem, 
který má povahu narcistního hlodavce, sebe považovalo za součást společnosti, ve kte-
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ré to až bobtná hloupostí a záští, snilo o věcech, které projektoval mediálně-reklamní 
systém. Rozdíl mezi českou a polskou variantou popisu tohoto procesu spočívá v tom, 
že podobně jako u Millera, tak i u Dzido je to stav, ve kterém se vypravěči nalezli náh-
le, nahodile a nechtěně — v důsledku vyhazovu, onemocnění apod., zatímco v případě 
Čechů je to situace více méně předvídatelná, očekávaná a normální. V polské próze je 
to drama, nenadálé vytržení z rovnováhy, rozbití jakési vesmírné harmonie, jež by mělo 
co nejdříve skončit a vrátit se k původnímu řádu. V současné české próze je tento proces 
více stav než proces, navíc stav zásadně akceptovaný a blahořečený. Zdá se, že v Polsku 
je strach před pádem na dno mnohem větší než v Čechách. Polské dno je dnem ďábel-
štějším nežli české, protože v zemi pořád mocné katolické víry je hranice mezi mravním 
úpadkem a mravními výšinami pro většinu společnosti nadále jasná, zatímco v Čechách, 
podemleta pragmatickým ateismem, se postupně rozostřuje. Z tohoto důvodu česká 
společnost projevuje více porozumění pro ty, kdo se ocitli na dně, žijí proti proudu, po 
svém, bez práce, bez „perspektiv“, bez starostí. V Polsku se setkávají s tvrdým a urput-
ným odporem, s ukecaným pohrdáním zástupů nedělních katolíků. Proto se zde málo-
kdo opováží dlít na okraji a v asociálním stavu déle, než je to nutné, aby našel sílu pro 
další pokus o nalezení svého místa v tomto světě. Může za to pravděpodobně historic-
ky vytvořený rozdíl mezi oběma národy — český liberální (až libertinský) stoicismus 
a polský bohoslužebný konzervatismus. Mění se to teprve v posledních letech. Objevu-
je se čím dál více spisovatelů, kteří se ostentativně stěhují na periferii, nechtějí mít nic 
společného s romanticky pozitivistickým idealismem minulosti nebo manýrou existen-
cialistické vážnosti. Dosud bylo skoro běžné, že autor má řešit to základní, tedy smysl 
života, smrti a lásky. Nyní to již není tak samozřejmé — Andrzej Stasiuk píše romány, 
které jsou záznamem duchapustého zevlování, nezištným popisem krajiny a procesto-
vaných míst. Podobně stopař Michał Olszewski nebo městský vandrák Sławomir Shuty. 
Ani oni ale nejsou úplně oproštěni od romantického imperativu serióznosti a metafy-
zična, neboť v této zemi má spisovatel — chtě nechtě — stále blízko ke knězi a jeho psa-
ní má být zároveň mise… 

ARGONAUTI ČISTÉHO POHYBU

…a právě toto mě zaujalo v současné české próze velice: hedonismus pohybu, degustace 
změny, cikáni, kteří se dovedou zabydlet v jakýchkoliv podmínkách. Najdeme je u Jana 

Cempírka a Jaroslava Rudiše, Jana Balabána a Petra Pazdery Payna. Cesta, neustálá změna, 
děj. Toto je pravá náplň Cempírkova románu Rafinerie nebo Rudišova románu Nebe pod 
Berlínem. Cempírek si podobně jako třeba Cervantes neláme hlavu psychologií postav, 
detailní topografií území, mýtem místa, etnickou určeností (hrdinové románu jsou kaž-
dý jiné národnosti — Agnes je Norka, Pierre Francouz), broušením stylu, propracová-
váním popisů, spřádáním tragických zápletek, historií či systémem významů vepsaných 
do světa obklopujícího hrdiny. Staví na holé dějovosti. Pohyb a dění jsou pravým obsa-
hem Rafinerie. Tím se řadí vedle Jacka Kerouaka, Henryho Millera či Julia Cortázara. Mar-
ně bychom hledali obdobný modus v současné polské próze. Andrzej Stasiuk, Michał 
Olszewski jsou sice taktéž zasaženi horečkou putování, jeho struktura a cíl jsou však zcela 
odlišné. Cesty Stasiukovy představují druh pohyblivé kontemplace nebo spíše kontem-
plativní pohyblivosti — ve skutečnosti se nic neděje, kromě toho, že vypravěč sepisu-
je své zkušenosti, poznámky, komentáře nebo reflexe tykající se konkrétních navštíve-
ných míst. Snaží se je důkladně popsat, odhalit mytologii v nich obsaženou, vydestilovat 
z nich semiotickou hodnotu. Stasiuk se přemísťuje v prostoru kvůli tomu, aby utekl před 
časem. Mapa a její zákoutí, statika krajiny, nostalgie paměti — toto je jeho začarovaný 
revír. Nepřihodí se nic kromě nepatrného, nanometrového pohybu samotného prosto-
ru, pohybu spíše metafyzického než fyzického. Stasiuk vede intimní tête à tête se zemí, 
krajinou, hmotou, provincií, pokouší se porozumět, proniknout zrakem do jejího nitra 
a metaforicky definovat bytí daného místa. Olszewski je zase hledač epifanie anti-krásy. 
Pokud se vůbec v jeho příbězích přihodí, je to jen doprovod, neboť první housle hraje 
pozadí, scenérie, v níž se to či ono odehrálo. V příbězích Stasiukových a Olszewského 
se navíc skrývá ambice univerzalizace — jejich soukromá observace je pro ně základ pro 
nezřídka velmi obecné úvahy na téma epochy, národa, dějin nebo člověka vůbec. Cem-
pírka a Stasiuka sbližuje tedy obsese pohybu, ale zatímco první vyrazí vždy za zlatým 
rounem reflexe a vjemů, druhý je argonaut, více nezištný, odevzdaný vyznavač událostí 
nepředvídatelných a kontingentních, pro které scenérie je tím, čím má být — prostě sce-
nérií. V tomto smyslu lze říci, že Stasiuk a Olszewski jsou antifabulační, nevypráví příbě-
hy, staví jen architektonické popisy. Cempírek a Rudiš jsou zase vypravěči z masa a kostí, 
jejich příběhy překypují životem, jsou založené na dobrodružství, vyrůstají z čisté fas-
cinace dynamikou světa, pohyby uvnitř jeho soustavy. Svět Stasiukův a Olszewského je 
jako bublina z obrazů Breughelových, ve kterých se nic nepohybuje, předměty a posta-
vy strnuly v nehybnosti, pozorovatel je tedy může obcházet ze všech stran a kontemplo-
vat jejich uspořádání, figury, vzájemná propletení, anatomii vnitřku, průřezu oční bul-
vy, odstín kůže, lesk v šílencových zornicích nebo pulzování tepny na krku. Obzor je ze 

Igor Kędzierski

psát vo knížkách mi příde ňák vošidný…
Igor Kędzierski

psát vo knížkách mi příde ňák vošidný…
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všech stran uzavřen, pozice věcí určeny na mapě, jejich pohyby známy dopředu a opa-
kovatelné, zvýrazňující jedině obecnou nehybnost hmoty. Jediným pramenem pohybu 
je samotný vypravěč, který neúnavným stínováním popisu, stylistickou ekvilibristikou 
a gymnastikou představivosti spřažené s pamětí vzněcuje oheň života v divadle uspa-
ných manekýnů. Stasiuk a Olszewski jsou tedy rozhodně malířští. Svět Rudišův či Cem-
pírkův je zase jakoby zkusmo nachystaný flák událostního masa. Jazyk, zjednodušený na 
minimum, servírovaný v dávkách nezbytných k přežití příběhu a načrtaný několika tlus-
tými čárami, a také prostor jsou jen značně rozkolísaným lešením příběhu, jenž se řítí 
závratnou rychlostí vpřed a v němž všechny obzory jsou otevřené dokořán, věci a lidé 
víří v desperátském tangu, nic nelze předvídat a téměř vše je bytostně nezopakovatel-
né. Koncentrát náhodnosti, dění, akce. Příběh vyprávějí tři postavy, které se mezi sebou 
liší pohlavím, věkem a národností, přesto však jejich jazyk, styl projevu, způsob myšle-
ní, formulace myšlenek, hodnocení situace jsou téměř identické, nikoliv proto, že auto-
rovi chybí talent stavět individualizované reky, leč proto, že v centru stojí děj, který by 
puntičkářské modelování osobnosti hrdinů zcela jistě brzdilo.

Bylo by však nevhodné zařadit román Rafinerie do kategorie senzační pop-fiction. 
Plně neutrální záznam holých dat je přece nemožný, vždy se k němu přidruží postupy 
selekce nebo konstrukce. Vyprávění v Rafinerii není chronologicky důsledné, autor čas-
to uplatňuje dynamický střih, kratší a delší kapitoly, jejichž spojitost se v mnohých mís-
tech roztrhává a praská. Četným epizodám schází následná rozvinutí (i když jsou sig-
nalizována), bývají jednoduše pominuta. Koneckonců vyprávěčská bezstarostnost se 
dokonale shoduje s chováním hlavních hrdinů, živelných a popudlivých baskerů. To, 
že román Rafinerie není mimetický deník cestovatele, ale spíše simulace založená na 
autopsii, dokazuje skutečnost, že vyprávění jako celek je strukturou výrazně smyslupl-
nou a naplánovanou — všichni hrdinové prožívají zlom, ve kterém jejich tulácké živo-
bytí ustupuje stabilnější formě existence. Pierre se stane zodpovědným zaměstnancem 
prestižní tiskové agentury, Michal nachází své místo na zemi v Norsku, kde pracuje jako 
dělník v malé rybářské osadě. Agnes se rozhodne vrátit domů, odkud utekla pronásledo-
vaná obsedantní tvrdošíjností. Svoboda a život nadivoko jako by se blížily ke konci, je to 
ale pouze past, podvod, který si čtenář uvědomí teprve ve finále, jelikož konec románu 
je natolik dvojsmyslný, že nutí rozmyslet si, zda onen záměr proměny má opravdu šan-
ci se stát skutečností. Michal se porve a ocitne ve vazbě, Pierra chytí revizor s falešnou 
jízdenkou a musí prchnout z vlaku, ve kterém zůstane nic netušící Agnes, a přitom celá 
trojice se měla původně sejít na nádraží v Oslo. Dobrodružství nabývá vrcholu nad vel-
kým plánem tzv. normálního života, jako by ho hrdinové měli v krvi, jako by ho přita-

hovali, a je jedno, zda si to přejí nebo ne. K jejich povaze patří magnetismus děje. Tako-
vé zakončení, kterým nic nekončí, jelikož je čtenář ponechán s hlavou plnou dohadů, je 
však výmluvné. Cempírek nás chce přesvědčit, že vagantský život divokého hobo, potul-
ného umělce, je ten nejlepší ze všech možných způsobů čekání na smrt, poněvadž jedi-
ný zaručuje, že se nebudeme nudit. Ne pro parádu zvolil titul Rafinerie. Život na cestě, 
na ulici, bez jistého zítřka, s cválajícím včerejškem a sytou současností je nejlepší škola 
a otužování ducha. Cesta je rafinerie, jejíž drsné zpracování zpevňuje a zvelebuje měl-
kou lidskou povahu. Rafinerie přesvědčuje, že lidé, kteří touto školou prošli, nepotřebu-
jí již žádné jiné diplomy, protože lepší příprava k životu neexistuje…

SCHIZOFRENNÍ SOLIPSISTÉ

…a právě toto se stává v současné české próze dosti často: logika velkého města je psy-
chicky polarizační. Entropie mezilidských vazeb, anonymita, izolace, osamocení vytvářejí 
specifické sebevnímání, v němž se vlastní psýché pociťuje jako soběstačný ostrov, řízený 
výhradně vlastní a na ničem nezávislou a všeobjímající vůlí. Tento podivný egocentrismus 
rostoucí v ulicích metropole je však v zásadním rozporu s jejím rušným životem. Sociál-
ní stránka velkého města podporuje sebeopojení, zatímco její stránka fyzická šíří empi-
rický teror. Město masově vyrábí zvukové, zrakové, čichové a haptické vjemy, kterým se 
nevyhne ani ten nejsebestřednější jedinec. Neodbytná přítomnost tohoto empirického 
plevelu neustále protiřečí vnitřnímu pocitu samosprávy, tím pádem dochází k schizofre-
nní situaci, duševním nesrovnalostem, psychické polarizaci, která zase stojí za deprese-
mi, podvědomým pocitem vratkosti základních životních názorů a postojů. Deprese se 
pak spojuje se strachem a odcizením, tedy s tímtéž co outsiderství, ale s obráceným hod-
notovým vektorem — dobrovolný odstup ousidera je povětšinou tvůrčí, osvobozující, 
zatímco nucená izolace je paralýza ničící veškerou aktivitu. Najdeme ji hlavně u Václava 
Chocholy, Petry Hůlové, Tobiáše Jirouse a Báry Gregorové. Hrdina Chocholových Dětí 
z krechtů je v tomto ohledu asi nejcharakterističtější. Je to introvertní jedináček z polo-
patologické vesnické rodiny, který se uprostřed dospívání nečekaně odstěhuje s rodiči 
do Prahy. Jeho nesmělost a komunikační poruchy se tím znásobí a dovedou ho v dospě-
losti k schizofrenii. Neschopen soužití s lidmi se stáhne do světa vlastního vědomí, kde 
si vystaví autonomní soustavu fiktivních kamarádů a (rovněž) fiktivních dobrodružství, 
která s nimi bude snově prožívat. Jeho chování je ovlivněno především jistou zkušeností 
z dětsví, nabytou během „zkoušky odvahy“, kterou provozovali jeho kamarádi ze sídliš-
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tě, tedy přechodem tzv. krechtem, betonovým, do země zakopaným tunelem. Ignác ve 
zkoušce uspěje, avšak zážitek husté černé tmy a dávící samoty, v níž se lidské bytí omezu-
je na čistou vůli a vědomí, v něm zanechá stopu na zbytek života — již navždy bude pro 
něj vnější svět jen podezřelý klam, nutné zlo, které lze překonat vnitřní separací. Tento 
osudový idealismus se stane jeho autodestruktivním životním postojem, který ho nako-
nec přivede k šílenství a sebevraždě. 

Ignác se výrazně odlišuje od románových hrdinů jako Potok, Olin nebo Medorek, 
vytvořených generací o deset let starší (Topol, Pelc, Placák), samotný Chochola se zase 
výrazně odlišuje od vyprávěčů jako Kahuda, Hakl či Ryba, také narozených v 60. letech. 
Rozdíl je především axiologický, spočívá v odlišném hodnocení světa a vlastní úlohy 
v jeho mezích. Lidé jako Potok (hrdina Topolovy Sestry), Olin (hrdina Pelcova A bude 
hůř…) a Medorek (Placákův román Medorek) jsou aktivní, mnohorozměrní, variabil-
ní. Potok má jednu základní hodnotu a jeden základní cíl — lásku. Olin — navzdory 
své vzpouře — je velkým gurmánem života, prvořadou hodnotou je pro něj svoboda 
a cílem její praktická afirmace. Medorek je sice pasivní, ale jenom kvůli tomu, aby mohl 
v klidu přemýšlet, je založen meditativně a ona pasivita, lhostejnost vůči práci a soci-
alistické společnosti je svobodná volba. Bráničtí žvanilové (Hakl, Kahuda, Ryba) jsou 
zase náruživí story-tellers a to je určuje a dává smysl jejich životu — potápět se ve všední 
skutečnosti a vyhledávat v ní vzácné (také špinavé, jako v Kahudově Příběhu o baziliško-
vi) perly lidských osudů. Všechny, Topola, Pelce, Placáka, Kahudu, Rybu a Hakla spojuje 
jeden jmenovatel — jsou (i když různým způsobem) na jevišti světa a snaží se v něm na-
jít pro sebe místo, aspoň mu porozumět, každopádně nějak přežít. Heideggerovými slo-
vy řečeno jsou bytí-ve-světě (in-der-Welt-sein), podle Kanta by byli fenomenální. Hrdi-
nové vyskytující se u spisovatelů mladší generace (Hůlová, Chochola, Jirous) vystupují 
naopak jako Hegelovo Insichsein, specifické, noumenální Ding-an-sich, které inklinu-
je k bytí mimo tento svět, uzavřené v sobě, uvězněné v ego. Tím (spíš nepřímo) navazují 
na některé předválečné spisovatele jako třeba Jan Čep (Děravý plášť), Václav Řezáč (Čer-
né světlo) nebo Richard Weiner (Hra doopravdy). Jejich negativistické až nihilistické 
cítění světa je sbližuje s autory jako Franz Kafka, Knut Hamsun (Hlad) nebo Stanisław 
Przybyszewski. Generace 60. let navazuje spíš na tradici anglosaskou a underground, na 
civilisty a beatniky, na Walta Whitmana, Carla Sandburga, Ernesta Hemingwaye, Jacka 
Kerouaca (Žiju si jako rybouac Oskara Ryby) či Charlese Bukowského, též na Louise-Fer-
dinanda Célina a Bohumila Hrabala. Pro mladší generaci hodnoty jako láska a svoboda 
nejsou již samozřejmostí, jejich hodnotový žebříček je notně porušen, lze dokonce říct, 
že žijí v axiologickém chaosu. Není snadné vysvětlit, čím jsou zmíněné mezigenerační 

rozdíly způsobeny. Příčinu vidím v obecných změnách společnosti vzniklých historic-
kým vývojem, tedy přechodem od normalizačního socialismu k dynamickému kapita-
lismu. Topol nebo Kahuda vyrostli v prapodivně prázdném (hodnotově, tržně, kultur-
ně i politicky) prostoru, který je nutil k invenci a akceschopnosti, ke spolehnutí na sebe 
a vlastní tvořivost, také k tomu, aby si v sebou vytyčeném světě určili jasný řád. Chocho-
la, Jirous, Hůlová, tedy ti mladší, vyrostli naopak v prostoru přeplněném, kde již není 
místo na jejich konání, ve kterém vládne hypertrofie informací, protichůdných hodnot, 
opozičních postojů, a proto vybízí k útěku, stažení dovnitř, neboť venku je čeká zmatek, 
únava, nuda, ano, nuda, protože přebytek je v podstatě iluzorní, v konzumním vesmíru 
je přece všechno zboží a logika fetiše je šíleně jednotvárná.

U polských autorů téže generace se můžeme setkat se stejnými jevy. Jejich průběh je 
ale odlišný. Za doporučení stojí hlavně román Marty Dzido Małż (Mlž). Vypráví o mla-
dé dívce z Varšavy, jež postupně ztrácí společenskou pozici, vzdaluje se rituálům práce 
a navazování kontaktu s ostatními, prochází procesem pomalého rozpadu svého soci-
álního života. Je propuštěna z výhodného zaměstnání v důsledku redukce personálu, 
dozví se, že její přítel má milenku a je narcistickým workoholikem, v podstatě nudným 
srabem. Dostane se do kolotoče levných a prozatímních jobů, který ji spolkne, přežvý-
ká a vyplivne jako příliš žilnatý kus masa. Roztřískne se o zed’ lhostejnosti, vyčůranos-
ti, frustrace a agrese, přestane se starat o své oblečení, ztratí zájem o konzumní život, 
uvědomí si, co pro ni bylo dosud nevědomým přáním — vysrat se na trendy, stajly, kůl 
prostředí, na módu, zavedené známé, dobrou práci, celý varšavský haj-lajf. Stane se vul-
gární, drsná, nepříjemná, z jejího obličeje zmizí pohotový úsměv mladé úspěšné ženy. 
Společenský úpadek je ale motorem duševního vývoje — vidí více, vnímá ostřeji, vyja-
dřuje se přesněji. Uvidí pozdně kapitalistický pajzl, kariérismus, prázdno, rutinu, neu-
rózu úspěchu, nátlaky a napětí, měkké násilí médií apod. Projde peklem práce v kance-
láři, dřiny v hypermarketu, v nočním klubu dělá servírku, aby nakonec pózovala nahá 
pro studenty výtvarného umění. Zde se cítí být na svém místě, nikdo po ní nic nechce, 
je svobodná, sice s ocasem dluhů za sebou, s bídou na krku, ale bez nucení, stresu a spě-
chu. Je sama sebou, cítí se dobře.

Dzido je tedy poměrně blízko Chocholovi, kreslí podobný typ hrdiny, zdrženlivý, 
ztracený, jenže v případě Chocholův hlavní hrdina zešílí, nevydrží tlak, zatímco hrdinka 
Małże zápasí, vzpírá se, snaží se překonat konformismus aktivně, ne pasivně (jako v Dětech 
z krechtů), pokouší se najít prostor, v němž vliv společnosti bude blízký nule. Omezuje své 
vztahy s hadem společnosti na minimum, k nutné diplomacii, zatímco Chocholův hrdi-
na mu hlavu usekne definitivně, načež se z něj stane schizofrenický cvok. V románu Małż 
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se najdou společné rysy s knihou Přes matný sklo Petry Hůlové — zkušenost „odpadání od 
společnosti“ je v tomto románu stejná jako u Dzido, je ale jinak hodnocena. Hůlová uka-
zuje hrdinu, který v důsledku neschopnosti se adaptovat začíná psychicky zaostávat. Je 
zvláštní, že sestup do podzemí (v širším smyslu slova) a s ním spojené potlačení strachu 
před společenským prázdnem byl mnohem snadnější pro starší generaci (Topol, Kahuda, 
Pelc) než pro mladší, přestože v demokratické společnosti už přece neexistuje instituci-
onální násilí, které by člověka nutilo žít jako ostatní, pracovat jako ostatní a sdílet jejich 
názory. Mladí mají více svobody, ale mnohem řidčeji ji používají. Podle mě je hlavní pří-
činou to, že tzv. normální pořádek už není tak dobře viditelný. Zkrátka, dnes se podoby 
útlaku vnějškově neliší od podob svobody, pozdní kapitalismus a jeho jazyk je schopen 
zneužít ke svému prospěchu dokonce i vlastní kritiku, subkulturu, která mu odporuje, 
a proto je těžké ho zamítnout. Myslím si, že je to vážný handicap, o kterém by se mělo 
více mluvit, tedy nejenom na schůzích anarchistických kroužků nebo psychologů eko-
nomického chování. Případ Magdy z Małże pak dokazuje (a týká se to také Sławomira 
Shuteho, Michała Witkowského, Daniela Odiji, Wojciecha Kuczoka a dalších), že mladí 
polští autoři (narození v 70. letech) vnímají situaci jinak. Jejich hrdinové takové obtíže 
s distancováním od establishmentu nemají. Symptomatický je zde především Sławomir 
Shuty, bývalý manažer ve velké korporaci, který odešel z firmy, přihlásil se o podporu 
a rozhodl se podřídit vše vychutnávání života a psaní knih. Jev konvergence manipulace 
a svobody není totiž v Polsku tak pokročilý jako v Česku, snad proto má vzpoura pořád 
jasně stanovený cíl, peklo a ráj jsou na svých místech. Na druhé straně je zde také mno-
hem slabší imperativ úspěchu, jelikož míra pragmatismu a materialismu je daleko nižší 
než v Česku. Jsou však mezi mladými spisovateli v Česku lidé jako třeba Patrik Linhart, 
pro které přítomnost mříží a nutnost jejich prolomení je nadále očividná…

SENZUALISTÉ A KONKRÉTISTÉ

…a právě toto mě v současné české próze překvapovalo mnohokrát: velký smysl pro detail, 
nepatrnou drobnost, empirickou maličkost, cítění těla, přítomnost toho, co je organické 
a přírodní. Nejlíp to dokládá srovnání techniky psaní Václava Kahudy a Sławomira Shuty. 
Oba používají proud vědomí, tok nevázaných asociací a impresí. Jejich osou je většinou 
velké město (Praha — Kraków) a tep velkoměstského života. V Shutyho románu Bełkot 
(Blábol) a Kahudových Proudech je důsledně uplatněná ich-forma. U obou autorů máme 
stejně sugestivní výrazivo, intenzivní malebnost a působivost popisu, neobvyklou slovní 

vynalézavost. Podobné střídání hovorového a poetického jazyka. Objevování metafyziky 
v temných koutech každodennosti, na periferii a v zakázaných oblastech. Spojuje je fasci-
nace perverzí, sexem, násilím, absurditou. Oba dva rádi čtou Bruna Schulze. Shodují se 
v typu ironie, pocitu nadřazenosti hrdiny-vyprávěče, který prosvěcuje skrz na skrz mali-
chernost a prázdno života tzv. normálních lidí, nelítostně odhaluje jejich zlo a perfidii. 
Zásadní rozdíl je však v tom, že Shuty je více abstraktní, nemá tak vyvinuté cítění senzuál-
ně-konkrétního detailu jako Kahuda. Je kritičtější, více ideologický, především antikon-
zumně. Toto je důvod, proč jeho vyprávění působí heslovitě, stereotypně, formulárně, 
jako by klouzala skutečností. Místo aby ji popisovala, třídí ji podle autorovy demystifi-
kační obsese. Kahuda ve své kritice maloměšťáctví je méně (aspoň v knihách) popudli-
vý, dělá to spíše na okraji a obvykle dost decentně. Jeho ironie je lákavější, plná shovíva-
vosti. Shuty se často mění v agresivního apoštola pravdy. Kahuda je tichý a velmi všímavý 
pozorovatel. U Shutyho ideologická zácpa vyvolává určitý nedostatek krve a masa v popi-
sovaném světě. Kahuda je mnohem přesnější, narace silnější, jeho představivost jde dál. 
Nepochybně je tedy české literární vnímání empiričtější a senzuálnější, může za to snad 
onen vyhlášený český pragmatismus, který varuje před důvěřováním abstrakci, možná 
také v Česku patrné lokální vlastenectví, které odrazuje od cest, a tím pádem dovoluje 
důvěrně se seznámit s nejbližším okolím. Tak či onak, zmíněná vlastnost existuje a je se 
vší pravděpodobností důvodem, proč je česká literatura — přes svou nepočetnost — tak 
svérázná a mezi ostatními evropskými literaturami tak snadno rozpoznatelná… 

SENTIMENTALISTÉ 

…a právě toto se mi zdá pro současnou českou prózu příznačné: návraty k dětství, hledá-
ní svého původu, podnikání cest do středu Času, neboť pravým smyslem života je stát se 
opět dítětem. V tomto pronikání do dětské duše exceluje především Jáchym Topol, kte-
rý se ve svých dvou posledních románech — Noční práce a Kloktat dehet — snaží metodic-
ky dívat na svět očima malého chlapce. Zajímavé je to, že — v rámci možností — odstra-
ňuje z vyprávěčské perspektivy přítomnost dospělých. Je to tedy zároveň psychologický 
experiment ukazující dětství jako svébytný a rovnoprávný svět, který není jenom méně-
cennou fází přípravy na dospělost. Topolův dětský svět vlastní svou řeč, étos a etiketu; je 
možné dívat se skrz něj na společnost a dějiny, poněvadž takto doplňuje obraz vytvořený 
dospělými. Historické události, které by byly normálně důležité z perspektivy odborného 
historika a které najdeme v učebnicích (šedesátá léta, Pražské jaro, útok paktu Varšavské 
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smlouvy) se takto přirozeně dostávají na okraj vnímání a tvoří pozadí pro příhody, kte-
ré jsou zdánlivě lokální a bezvýznamné — peripetie sirotků z malé vesnice v západních 
Čechách (Kloktat dehet), pobyt dvou malých bratrů z Prahy v zapadlé vesnici (Noční prá-
ce), kde poslouchají podivné pověsti vyprávěné sedláky v hospodě, seznamují se s místní 
„čarodějnicí“, vidí vesnické obřady, učí se sprostě nadávat a ochutnají poprvé dívčí tělo. 
Ohlasy „velkých dějin“ se objevují jen v pozadí, v podobě tanků projíždějících kolem 
dědiny nebo pro malé kluky ne zcela srozumitelných otcových nesnází, které jsou patr-
ně spojeny s nějakou politickou aktivitou. Topol, hlavně v Noční práci, odhaluje jiný smy-
sl zmíněné doby, touží se dostat ven z klece historických truismů a zjednodušení, ukázat 
nitro epochy, nejenom povrchní politická gesta a ploché sociologické údaje. Ono nitro 
obsahuje city, mytologii, vůně, šťávy, fyzický strach, nesrozumitelnost, hospodské blá-
bolení, primitivní lidské zášti a jednoduché lásky, univerzální dětské zážitky jako rivali-
ta s vrstevníky, fascinace tělem nebo horečka představivosti. Toto je pro něj pravá náplň 
historie, náplň hluboce zasunutá v závojích naší paměti, která však přesto aktivně urču-
je naše vnímání světa a dospělý život. Nedočteme se o ní v historických monografiích, 
potlačená kolektivní pamětí se nám často zdá nedosažitelná, nepolapitelná nebo — což 
je nejhorší — zbytečná. Takto si dobrovolně necháváme amputovat vlastní fylogenezi, 
kus důležité, možná dokonce té nejpodstatnější minulosti. Navíc je dětské vnímání ob-
vykle zhmotněním optiky protichůdné optice dospělého. Dovoluje Topolovi podívat se 
nekonvenčně a svěže na mýty a dějiny české společnosti. Dalším neblahým rysem dítěte 
z perspektivy vyprávění je pohyblivost. Dítě nepatří k žádné frakci, táboru, názorové sku-
pině. Pohybuje se skrz ně, jakoby úhlopříčně, a tím vidí vše z několika stran, bez zploš-
tění způsobeného ideologickým vyznáním a tak typického pro dospělé. Malý Ilja putu-
je Československem ovládnutým válkou v tanku sovětského tankisty. Malí bratři z Noční 
práce vklouzávají do téměř každého zákoutí vesnického života. Slyší a vidí věci, ke kte-
rým by dospělý měl přístup jen stěží. Kromě toho je jejich vidění jakoby v přirozených 
fenomenologických závorkách, neboť děti obvykle nechápou komplikované a abstrakt-
ní významy skryté za konkrétními událostmi nebo lidmi, stejně jako dospělí nerozumě-
jí sémantice dětí. Kupříkladu pro Ilju není sovětský tankista emisar impéria zla, ale las-
kavý a vtipný muž, ve kterém vidí tak trochu otce, jehož nikdy neměl.

Tolik Topol, vedle něho je záhodno se zmínit také o Václavu Kahudovi (v Houšti-
ně a Proudech najdeme pokus sledovat okamžik vzniku „já“ zakotvený v raném dětství), 
Tomáši Zmeškalovi, který velice subtilně a citlivě vypráví o dětství černošských blíženců 
Lucie a Václavova v románu Životopis černobílého jehněte (tento román je zajímavý hlavně 
postojem vyprávěče, jehož přítomnost je velmi elegantně a taktně zamlčena, je naprosto 

nedeklarativní, nevnucuje žádné hodnocení děje, což posiluje věrohodnost jeho sdělení) 
nebo Janu Balabánovi, který ve svých povídkách často charakterizuje postavu prostřed-
nictvím popisu zážitků z dětství. Ostatně toto téma má v české próze dlouhou tradici, 
připomeňme třeba Jaroslava Havlíčka (Helimadoe), Ladislava Fukse (Variace pro temnou 
strunu) nebo Václava Řezáče (Černé světlo), z mladších ještě Otu Filipa (Nanebevstoupení 
Lojzka Lapáčka ze Slezské Ostravy) či Hnáta Daňka a jeho román Až budeme velcí… 

V současné polské próze tento typ retrospektivního románu není tak silně zastou-
pen jako v Česku, pokud se ale objeví, řeší vztah k minulosti odlišně. Mariusz Sienie-
wicz v románu Prababka popisuje dětství trávené mladým klukem na polské vesnici. Pří-
běh vypráví dospělý, který neskrývá svou tvůrčí přítomnost v rámci děje. Patrný je také 
záměr jeho vyprávění: zachycení okamžiku ztráty ráje, přechodu od dětského mýtu k ratio 
dospělého, ze světa malého chlapce, který intenzivně prožívá metafyziku bytí, do světa 
zklamaní a dospělosti. Děj se odehrává v době výjimečného stavu, z obrazovek straší Sle-
pý (Wojciech Jaruzelski), přes polní silnici táhnou tanky, otce zatknou a zavřou do věze-
ní. Převládá atmosféra rozhořčení, smutku, který roste při pohledu na umírající svět dět-
ských dojmů. Ošklivost, šedost, nemoc, pomíjivost, smrt, prázdno, lhostejnost, všechna 
děsivá stigmata dospělosti zaútočí na jeviště ve chvíli, kdy se vyčerpává magická síla dět-
ského věku — rozžhavené obraznosti, autentické bázně, hlubokého prožívání všednos-
ti a tajemství ženského těla. Bohatství dětského života hlavního hrdiny končí současně 
s odjezdem do města. Působivé líčení osudu malého chlapce však slouží hlavně tomu, 
aby vysvětlil, proč svět onemocněl, kde se ztratil ráj a jak se to stalo, že jsme se mu vzdá-
lili. V tomto ohledu se Prababka značně blíží Havlíčkovu Helimadoe, hlubina zklamání 
nenávratným mizením dětství je u obou tatáž. Jenže Sieniewicz se vypraví do minulos-
ti, aby onen pocit překonal, aby ho opět prožil, a tím konečně odstranil mučivý mýtus 
šťastné Arkádie dětství (a zároveň vesnice). Prababka končí faktickým návratem již dospě-
lého hrdiny do vesnice, již v dětství opustil — návštěva způsobí jen krajní znechucení 
a touhu co nejrychleji utéct. Svět, který se kdysi zdál být zázračným vesmírem, se scvrkl 
do podoby omšelé a opuštěné hračky. Není v něm nic, co by mohlo prohlubit hrdino-
vo poznání sebe sama. Sieniewicz patrně usvědčuje mýtus dětství z klamu podobného 
tomu, jaký vymyslel Rousseau ve své koncepci l’homme de la nature, podle níž člověk je 
opravdově sebou jenom ve stavu přirozenosti. Sentimentalismus hlásá totéž: člověk byl 
opravdu sebou jenom ve stavu minulého dětství. Je to pochopitelně nebezpečné zjed-
nodušení a idealizace, stejně jako v případě stereotypu šťastného divocha.

 Mám-li shrnout předchozí, tedy současná polská próza — na rozdíl do české — se 
k dětství příliš často nevrací, a pokud ano, tak spíše dekonstruktivně; snad proto, že počí-
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naje romantismem a Miłoszem konče se polská literatura ubírala tímto směrem k uzou-
fání často. Jak bylo ono romantické zahledění do dětství vypjaté, provokovalo nakonec 
úměrně prudkou reakci — Gombrowicz a Witkiewicz mýtus dětství účinně rozmetali 
(ostatně jako většinu polských „svatých tradic“). V českých zemích romantismus nikdy 
takového vlivu nenabyl, nebyl tedy důvod onu krásnou iluzi dětství odstraňovat, žije si 
nadále poklidný život a občas se promítne i do literatury, kde dostane obvykle trochu 
složitější podobu…

HŘÍŠNÍCI A DEGENERÁTI

…a právě toto mě během četby současné české prózy zarazilo: ve svých „menšinových“ 
projevech se pramálo liší od polské. Míním tím hlavně romány jako Nordickou blondýnu 
jsem nikdy nelízala Svatavy Antošové a Lubiewo Michała Witkowského, ve stejné míře také 
A bude hůř… Jana Pelce a Zbrodnia i… Jerzyho Nasierowského nebo Tartak Daniela Odiji.

Witkowského Lubiewo je román buzerantský, nikoliv gayovský, a nedejbůh homose-
xuální. Jsou to průpovídky starejch buzen o minulé, peerelovské* době, o tuzexových 
dobrodružstvích a podzemním ráji chlapů lovících jiné chlapy, a konkrétně jejich pyje 
a semeno. Máme zde kroniku pestré skupiny žijící ve velmi pestré epoše, sepsanou jejím 
vlastním vulgárně-nostalgickým jazykem. Občas to připomíná babské drby v provedení 
chlapů, kteří se jen čirou náhodou narodili v mužské kůži. Kompozice románu je chao-
tická, napodobuje rumraj, jaký vládne ve většině dámských kabelek (jak si je představu-
jí muži…). Nemá začátek ani konec, není to tragédie ani komedie, prostě poetika drbu, 
ve které se hrůza promíchává s absurdním a směšným. Máme zde kamp, flirt s kýčem 
a literární vetešnictví, vědomé snižování kvality. Pro Witkowského je také charakteris-
tická obdivuhodná citlivost vůči jazykovým idiomům, neobvyklá schopnost poslouchat 
a zapamatovávat si. V tomto ohledu je podobný Haškovi, je stejně jako on geniální imi-
tátor a mistr mimetické anekdoty. Má Hrabalovo ucho, slyší dokonce i ty nejjemnější 
šramoty v řeči jiných lidí, těží z jejích esencí, ale mechanický záznam je to jenom zdán-
livě, ve skutečnosti to od něj vyžaduje — tzn. aby vyzněl přirozeně — obrovské úsilí. Je 
obecně známo, že přenést živou řeč do textu je pro spisovatele vůbec ten nejobtížnější 
úkol. Je to umění, které perfektně ovládá většina dobrých českých spisovatelů (jen namát-

kou Hašek, Hrabal, Filip, Gruša, Hakl, Fahrner, Šabach), v Polsku je to však velice vzácný 
jev. Dokáže to především Witkowski, pak také — nicméně v menší míře — Paweł Huelle 
a Jerzy Pilch, ostatně zanícení milovníci — nomen omen — české literatury. Každopád-
ně Witkowski díky své schopnosti volně, neukázněně a rozvětveně vyprávět je mezi pol-
skými spisovateli nejvíce příbuzný tradici „kecu“ a české literatuře vůbec. Hned po něm 
bych tipoval Jerzyho Nasierowského (jeho Zločin a… je gejovský deník z vězení, hodně 
podobný Deníku zloděje od Jeana Geneta), je to ale autor starší generace, jenž v součas-
nosti prožívá zpožděnou slávu. Tuším, že toto Witkowského a Nasierowského češství 
vzniklo důsledným odpojením od polské kulturní tradice, která zase způsobila jejich 
pohlavní a životní jinakost, menšinovost, nedovolující jim plně se ztotožnit s literárním 
odkazem tvořeným většinovými heterosexuály a měšt’áky. Tím pádem si museli vytvo-
řit vlastní svérázný styl, založený především na osobní zkušenosti, přirozené, neliterární 
řeči ulice, zážitcích ze svého rušného života, podobně jako třeba beatnici (Gregory Cor-
so, Jack Kerouac), kteří ve chvíli odhození severoamerického literárního establishmen-
tu začali více spoléhat na vlastní zkušenost, na hovorový jazyk, na kompozici neliterární 
výpovědi, prostě na život, na ne-literárnost. Nyní je jasné, proč Witkowski a Nasierowski 
se zdají být tak čeští — v Česku má totiž směr anti-literatury dlouhé tradice a nepřetržitě 
ovlivňoval tvorbu mnohých autorů až do současnosti. Teoreticky jej formuloval Jindřich 
Chalupecký (navazuje ostatně na americké civilisty Walta Whitmana a Vachela Lindsaye), 
v poezii jej důsledně uplatnil Jiří Kolář, Jan Hanč, Ivo Vodsed’álek a Egon Bondy, v pró-
ze se stal skoro normou — Bohumil Hrabal, Josef Škvorecký, Emil Hakl, Ota Pavel a dal-
ší. Najdeme ho také v pozdějším undergroundu, hlavně u Jana Pelce, který asi ve stejné 
míře jako Witkowski vyjadřuje zkušenost určité sociální skupiny vytlačené na okraj, kte-
rá si však z toho sestupu do podzemí nic nedělá. Naopak, vychutnává si onen specific-
ký stav bytí těsně nad dnem (níže spí bestie a démoni) a zároveň těsně pod povrchem 
(výše bdí úspěšní zombie). Olina z Pelcova A bude hůř… nejvíce spojuje s hrdinou Lubiewa 
a Trestu a… zalíbení v špíně, hříchu a nemravnostech. Je to druh literatury, která přenáší 
do tzv. vysoké kultury bulvární perverze a deviace, pro které byl ve všech epochách vstup 
do salónů přísně zakázán, a proto tedy většinou setrvávají v červených knihovnách, krvá-
cích, detektivkách, pornografii, druhořadých varieté a podprůměrných filmech. Nási-
lí, ošklivost, perverze, kriminál, drsný jazyk a jistá skladatelská neumělost. Do tzv. vyso-
ké kultury uváděli tyto nehoráznosti tvůrci jako François Rabelais, Donatien de Sade, 
Alfred Jarry, Jaroslav Hašek, Jean Genet, Josef Váchal, Charles Baudelaire, Ladislav Klí-
ma, Gabriele d’Annunzio, Stanisław Przybyszewski, Christian Morgenstern nebo Jana 
Černá. V jejich stopách tedy jde Pelc (též Svatava Antošová, Patrik Linhart, Václav Kahu- * PRL – Polska Republika Ludowa (Polská lidová republika)
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da) a Witkowski (též Nasierowski). Pelc popisuje chlast, orgie, exstáze, prostituci, nouzi, 
fet, špínu, zločin, zároveň ale divokou svobodu a hrdou nezávislost. Hrdinové Lubiewa 
a A bude hůř… jsou chudáci a vyvrhelové, ale jejich asociální živobytí je nevede k frustra-
ci, naopak, oceňují jeho výhody, oceán volného času, svobodu, neopakovatelná dobro-
družství, sex, cesty, rvačky, vězení a blázince… 

ZDRŽENLIVÍ MONUMENTALISTÉ

…a právě toto v současné české próze obdivuji nejvíce: schopnost satanské píle, umění 
vytvořit rozsáhlý, gigantický epos, načež konstatovat, že nic neuchopil, nic nevysvětlil. 
Jako rybář, který půlku života strávil šitím monstrózní sítě, a když ji konečně dodělal, uvě-
domil si, že ryby v jeho moři jsou na ni moc malé a rychlé. K této reflexi mě přiměla četba 
románu Až budeme velcí… od Hnáta Daňka. Kniha líčí příběh jedné generace, nazývané 
zhýranou — jde o osoby narozené v roce 1959 a dorůstající v 70. a 80. letech, čili v obdo-
bí hluboké normalizační beznaděje. Ukazuje osudy Honzy, Hanči, Bázlivky, Čínské 
Panenky, Špony, Beviče a Plance. Román má nejvíce společného s knihou Milenci a vra-
zi od Vladimíra Párala. Spojuje je průřezovitý přístup ve ztvárňování epochy (množství 
hrdinů a odlišných perspektiv), časová dimenze (děj se odehrává v 70. letech) a jazyko-
vý experiment. Páral implantuje do tkáně silně subjektivní řeči neosobní, zdánlivě abs-
traktní tiskové a televizní zprávy. Výsledkem je porušení vnitřního souladu, jaký s pomo-
cí soukromého vyprávění hrdina staví o sobě samém a o světě. Příliš hladká a průzračná 
integrita soukromé ideologie se zde na okamžik střetává s obludnou absurditou vnější 
historie. Páral uplatňuje tento prostředek, aby vyjádřil názor na dějiny, ve kterých celek 
racionálního úsilí jedinců podle něj nevede ke vzniku racionálního kolektivu. Účelnost 
individuálních činů neústí v smysluplnost dějin. Páral tedy ve svém románu účtuje hlav-
ně s hegelismem a marxismem — popírá imanentní ratio dějin a existenci civilizačního 
pokroku. Daňkův jazykový experiment jde jiným směrem, jmenovitě se řídí touhou vyjá-
dřit synestezi lidské zkušenosti. V rámci jedné tasemnicové věty daného hrdiny vyprá-
věč umísťuje vědomou reflexi, echolálie, střepy vzpomínek (flashbacky), verbální stopy 
emocí, útržky bloumající pod lebkou rozhovorů, záblesky potlačených tužeb, fixované 
cíle, náhodou zaslechnuté věty, odborný argot, přečtené sentence atd. Usiluje o realiza-
ci (podobně jako James Joyce) nejenom současné přítomnosti id, ega a superega, ale též 
o simultánnost všech časových vrstev — minulosti, přítomnosti a budoucnosti (z per-
spektivy osobní percepce — paměti, vnímání, obraznosti). Důsledkem je vyprávění osci-

lující na hranici srozumitelnosti, jehož sémantická hustota, množství bitů vtěsnaných 
do jedné věty odporuje běžným způsobům sdělování a nutí čtenáře k velmi pozorné čet-
bě. Přesto však román není hermetický, dovoluje — i když stěží — sledovat vývoj událos-
tí, zároveň ale brání tomu, jednoznačně je identifikovat. Kupodivu se takto krkolomný 
experiment autorovi povedl stoprocentně. Zajisté obcujeme ne se zprostředkovaným 
popisem provedeným vnějším vševědoucím vypravěčem, ale s živou, pulzující, přiroze-
ně roztržitou ektoplazmou psýché ve všech jejích podobách. Tradičně neslučitelné kom-
poziční postupy — popis scenérie, charakteristika postav, vnitřní a vnější monolog, dia-
log, intro- a retrospekce — byly Daňkem syntetizovány do jednorodého a všeobjímajícího 
vyprávění. Onu jednorodost vyprávění umožnila především technika monstrózních vět, 
eliptických konstrukcí, obráceného slovosledu, závorkování, vynechávání interpunkce, 
montáž, prokládání citáty, prosycení promluv odbornou terminologií nebo idiolektem 
daného hrdiny, byrokratickým žvástem nebo hatmatilkou mládeže. Efektem je nejenom 
synestézie zkušenosti, ale také dojem chaosu, útržkovitosti a nejasnosti.

Avšak radikální zkoumání románové výstavby není pro Daňka cíl sám o sobě. Samot-
ná synestézie stejně jako z její realizace pramenící úměrná chaotičnost vyprávění jsou 
zakotveny v požadavcích děje, neboť napomáhají pokusu celkového uchopení a zazna-
menání osudů jedné generace. 

Tato generace přichází na svět ve chvíli pádu idejí socialismu, několik let poté, co 
Chruščov zkritizoval kult osobnosti, těsně před politickým táním v 60. letech. Všichni 
hrdinové Až budeme velcí… dochází do téhož gymnázia a bydlí na stejném sídlišti v Ostra-
vě-Porubě. Všichni, kdo toto místo obydlují, jsou odtrženi od tradice a odcizeni; podob-
ně jako se v prázdnu nacházejí socialistická sídliště bez minulosti a bez sociálních vazeb. 
Pozadím jejich dětství je tabula rasa betonové plochy, ze které nelze nic vyčíst o smyslu či 
hodnotě života. Jejich osudem je samota ve vzduchoprázdnu rotujících atomů, nepro-
pojených žádnou pevnější vazbou. Na sídlišti se lidé většinou neznají, jsou si vzájemně 
cizí a anonymní, přitáhli sem z různých koutů Československa a skoro nic o sobě nevě-
dí. Tito dva činitelé: rozpad společenských vazeb a vytržení z lokálně-zvyklostních koře-
nů (charakteristické pro celé socialistické stavitelství) ovlivní celé dospívání hrdinů Až 
budeme velcí… Způsobí, že nebudou schopni existovat v dlouhodobých vztazích a stráví 
život v ulitě svého nedotknutelného ega (zde se naskytuje analogie s Dětmi z krechtů Vác-
lava Chocholy nebo Přes matný sklo Petry Hůlové). Celou sedmičku hrdinů určuje asoci-
ální handicap, mají obtíže s vyjadřováním citů a svého rozhodnutí, s přizpůsobováním 
k přijatým schématům chování, se zaměřováním na obecně sdílené cíle a normy. Až šest 
ze sedmi spáchá sebevraždu. Bevič, sedmý a jediný mezi živými, sepisuje kroniku života 
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ostatních. Pro všechny je společná fundamentální nedůvěra vůči vnějšímu světu a dob-
rovolné uzavření do sebe či nedobrovolné odkázání na sebe. Jinak řečeno, fungují jako-
by mimo své vlastní ego a jako by kromě těla neměli už nic. Je pro ně příznačná osobitá 
soběstačnost, něco jako chronický solipsismus či organický egodeismus. Z toho pohledu 
se důvod uplatnění syntetického vyprávění stává srozumitelnější — díky němu se hrani-
ce mezi psychickým životem postavy a světem rozostřuje, objektivní skutečnost se stává 
odvozeninou vědomí, jeví se nesamostatnou fikcí, halucinací mozku. Nivelace přímé řeči 
a omezení na zdánlivě nepřímou řeč formují dostředivé, ipsační Ego, celkem blízké Klí-
movu egosolickému Já z Utrpení knížete Sternenhocha. Abychom však pokračovali — známý 
objev sociologie hlásá, že člověk, který ztrácí styk s jinými lidmi, ztrácí styk sám se sebou. 
Právě takovou situaci ukazuje Až budeme velcí…, jenže neohrabaná sociologická vysvětlení 
v tomto případě musí být doplněna, neboť konstatace „ztrácí styk sám se sebou“ je příliš 
heslovitá. V konkrétním případě hrdinů románu jde o specifickou kolísavost totożnosti, 
labilitu názorů a postojů, nejistotu cílů a vlastních potřeb. Bázlivka neví, zda je lesbička, 
či heterička. Špona balancuje mezi pokorou a vzpourou. Janek se angažuje ve všech mož-
ných aktivitách a institucích, zároveň však bojuje s totální lhostejností. Honza touží po 
asketickém celibátu a bezvýhradném obětování hudbě, současně ale sní o účasti ve sku-
pinové sebehaně. Čínská Panenka si nedovede vybrat mezi konformismem a odvahou žít 
po svém, mezi dvěma stejně lákavými verzemi sebe samé — ctnostnou a rozpustilou. Pla-
nec bydlí v Ostravě, a sní o životě v malé zapadlé vesnici, když se tam ale konečně dostane 
(přestěhuje se do malé, ospalé norské vesničky), touží po návratu do Ostravy. Všem chy-
bí jistota ohledně vlastní totožnosti, všem schází pocit smyslu života, jejich vnitřní život 
je zmatek a spěch, což dobře vyjadřuje zvolená podoba vyprávění — zmíněná synestézie 
s efektem chaosu a hermetičnosti. Všichni prošli také nějakou zkouškou osudu. Hanči 
velmi brzo zahynuli rodiče, Beviče opustil otec, Plancova matka nechala rodinu a utekla 
do zahraničí. Honza trpěla vrozeným defektem rodidel a vyrůstala v domě, v němž vlád-
la sterilní atmosféra (rodiče pracovali v armádě). Janek měl mindrák spojený s obezitou. 
Špona je krátkozraký, chorobně nesmělý, navíc ho zrazuje milovaný mladší bratr. Sou-
časně žijí v takové zemi a v takové době, ve které se očekávají výrazné názory a průboj-
ná gesta, srozumitelné odpovědi a nekladení otázek, jednoduchá víra, jejíž upřímnosti 
stejně nikdo nebude věřit. Každý z hrdinů, i když každý trochu jinak, je podivínem. Ve 
srovnání s ostatními žáky z třídy jsou jejich osudy pásma neúspěchů a zmaru. Nějak se 
nehodí k povrchnímu, bezmyšlenkovitému a se sebou spokojenému světu vrstevníků, 
kteří si bez obtíží nachází místo v lusthausu pasivního konzumu. Ostatně, román obsa-
huje autotematický prvek, který je možno použít k přesnější charakterizaci psychologie 

generace: 1. toužili nalézt cestu, ale aby svedli, uzavírali se jako škeble po sebenáhodnějším doty-
ku a tedy jejich světaodmítání jejich vápencovým krytem, čím dál odolnějším, v němž oni se zmíta-
li usilovně a bezvýsledně. 2. A právě toto je odlišovalo od byvších dospívajících: styděli se vystavovat 
city, nepřihodilo se to v úterním svítání, přiházelo se to znenáhla a předáváním tomu přibývalo na 
síle, skrýváním vzbliků přirozenosti a volnosti docházelo k vnitřním přetlakům a zejména pubes-
centi krákoravých hlasů a překotných pohybů halasně přidrzlým upozorňováním zastírali bezmoc 
v krocení erupcí emocí, vulgárnštili a násilničili, aby drsnotou pokryli, co se nenosí a je neodbytností 
zesměšňuje, stávali se raby přetvářky a nevybití ústilo ve zkratky, jejímiž účinky ztrpčovali zabě-
hanost očekávaných prožitků především sobě, neboť živelné pohromy, které způsobovali, jim dávaly 
vystřízlivět a zpevněnou hradbou arogance a nekomunikativnosti je činily zranitelnějšími zevnitř, 
dvojakostí zamýšleného a prováděného, nesmiřitelným rozporem, jehož mohutnění bylo nabíledni, se 
přiváděli na tušená ochranná křídla odborníků na bolesti mozku, a strádali nesmírně, anžto zaško-
lenci je učili přirozenosti, otevřenosti a majestátu; kteréžto vlastnosti mezi normalitními nebyli s to 
uplatnit z prostého důvodu, že by došli posměchu, vcelku se tak ocitali v sofizmatu, z něhož nevidě-
li spásu, a jejich odmítavé tušení stínu transformovalo v žití ve stínu, až konečně i žadostivé pohle-
dy na slunečná místa přestávali vrhat a začali tmavý prostor mít za vlastní[…].

V těchto zobecňujících a diskurzivních fragmentech je přítomen prvek autodekon-
strukce. V jedné z posledních kapitol se dozvídáme, že vypravěčem a pachatelem celé 
fabule je Bevič, který napsal kroniku svých kamarádů ze třídy, aby pochopil motivy jejich 
sebevražd. Přes důslednou detailnost rekonstrukcí záhybů jejich osudů, přes skutečně 
dokumentární svědomitost a dlouhé měsíce strávené přemýšlením o shromážděných 
faktech se mu nepovede objevit důvody, poukázat na nějaký konkrétní činitel. Na kon-
ci oné „epistemologické kruciáty“ si uvědomí nekonečnou složitost a neopakovatelnost 
lidské existence, které nelze přeložit do zjednodušujícího jazyka objektivních a srozumi-
telných determinant. Proto návrh interpretace, který do příběhu vložil autor, záludnou 
pastí, kterou ve finále záměrně vyvrátí. Náznakem jednoduchosti teoretických a gene-
ralizujících vysvětlení svádí Daněk čtenáře k tomu, aby si osvojil určitou optiku četby, 
načež znenadání nasadí vražedné kontra, které rozmlátí pohodlné brýle povšechné/vše-
obecně platné teorie a vyvolá šok empirické rozmanitosti. Je to mistrovský tah z kom-
pozičního hlediska. Mohutný, třísetstránkový kolektivní Bildungsroman nás uvádí do 
bludiště událostí, vybavuje nás Ariadninou nití, dlouho okouzluje zdáním bezpečné 
prohlídky, dává naději katalogizace, aby pak — těsně před slíbeným výstupem — jed-
ním tahem přetrhl nit a zhasl světlo rozumu. A zase jsme v bludišti, které teprve nyní 
vskutku ožívá, každý zákrut se skví pavučinou významů, každá cihla odhaluje množství 
odstínů. Je to jeden z nejvíce vzrušujících zážitků, jaké může dát autor čtenáři — záži-

Igor Kędzierski

psát vo knížkách mi příde ňák vošidný…
Igor Kędzierski

psát vo knížkách mi příde ňák vošidný…
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tek prohry vlastního intelektu. A úlevný balzám iracionality, který kompromituje pravi-
delnost dějin a platnost teorií.

       
 * * *

…a právě proto zacituji na závěr kamaráda matematika: „psát vo knížkách mi příde ňák 
vošidný“. Poté, co jsem se několik dlouhých měsíců soustavně prodíral houštinou čes-
ké prózy, se mi tato věta najednou zdá dosti rozumná. Neboť pokus absolutizace vlast-
ních postřehů je vynález vskutku čertovský. Je to nechutné předstírání, že jsme zabili 
Mínótaura, zatímco on ve skutečnosti dál neklidně pobíhá bludištěm… 

(Autor je bohemista a kritik žijící v Krakově)

Igor Kędzierski

psát vo knížkách mi příde ňák vošidný…
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Alois Nožička
1950–1954 Studium na oddělení fotografie Střední uměleckoprů-

myslové školy v Brně
1954–1959 Studium na Katedře kamery FAMU Praha
1958 Cyklus fotografií Libeňský hřbitov
1959 Začíná pracovat jako kameraman dramatického vysílání 

Československé televize v Praze
1961 Setkání s básníkem Milanem Nápravníkem, které 

Nožička později ve sborníku Surrealistické východisko 
označí jako svoje „určující setkání“, kterým se také 
začíná jejich tvůrčí spolupráce
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1962 Přispívá fotografiemi do legendárního rukopisného sborníku 
Objekt č. 5, kolem kterého se ustálilo jádro pražské surrealistické 
skupiny (Vratislav Effenberger, Mikuláš a Emila Medkovi, 
Milan Nápravník, Petr Král, Stanislav Dvorský a další). Vznikají 
cykly fotografií Omlouvám se vám, že se tu loupám, Strašpytle aj.

1964 První samostatná výstava Komplementární svědectví v Klubu výtvar-
ných umělců Mánes v Praze. Nožička pokračuje ve vytváření sou-
středěných fotografických cyklů, např. Není tu nozder, které by při-
čichly, Omlouvám se vám, že nemám díru aj.

1965  Chystaná výstava fotografií v Jihočeské galerii (Dačice, Soběslav, 
Tábor) je odvolána. Jako kameraman se podílí na filmu Apokalypsa 
podle Dürera (režie E. M. Bergerová)

1966 Účastní se kolektivní surrealistické výstavy Symboly obludností 
(Galerie D, Praha) a přehlídky Surrealismus a fotografie (Dům 
umění města Brna a Folkwangmuseum Essen)

1968 Obestín (texty Milana Nápravníka / diapozitivy Aloise Nožičky), 
Divadlo Na Zábradlí, Praha. Vzniká film Zaklínání (režie J. Gold).

1969 Vychází sborník Surrealistické východisko s Nožičkovou fotografií 
na obálce. Nožička se účastní přehlídky Fotografické cykly a seriály 
v Obecním domě v Praze a reprezentuje československou 
fotografii na Bienále mladých v Paříži. Spolupracuje s režisérem 
Jiřím Goldem na filmu Rafel mai amech izabi almi!

1973 Účast na celostátní výstavě Československá fotografie 1971–1972 
v Moravská galerii v Brně

1978 Účastní se mezinárodní výstavy obrazové poezie Imagination 
v Muzeu Bochum v NSR
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1988 Samostatná výstava Komplementární svědectví II ve výstavní síňi 
Fotochemy v Praze. Text katalogu Anna Fárová

1989 Samostatná výstava části souboru Komplementäres Zeugnis II
v galerii v Gelsenkirchen, NSR 

1990 Cyklus Komplementární svědectví II vystaven v Domě umění města 
Brna

1991 Účast na velké retrospektivní výstavě Český informel (Průkopníci 
abstrakce 1957–1964) v Galerii hlavního města Prahy 

1994 Vychází monografie Petra Krále Fotografie v surrealismu, kde je 
Nožička svými fotografiemi významně zastoupen

1995 Samostatná výstava v Norwich Art Centre ve Velké Británii
1996 Účastní se výstavy Surrealistické incidence. Česká fotografie 60. let 

v Pražském domě fotografie, koncipované Alešem Kunešem
2000 Souborná výstava Komplementární svědectví III. Diptychy a cykly 

v Malé výstavní síni v Liberci
2003 Nakladatelství Kant vydalo monografii Aloise Nožičky 

Komplementární svědectví, jejímž autorem je Zdenek Primus
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Posmrtné hry odložených věcí 
ve fotografiích Aloise Nožičky
Otištěné fotografie Aloise Nožičky z první poloviny šedesátých let minulého století jsou 
součástí rozsáhlých fotografických cyklů Na zemi a Omlouvám se vám, že se tu oloupám… 
a dosud nebyly publikovány. Sám autor je označuje souhrnným názvem jako určitou for-
mu Komplementárního svědectví. Nepřekvapuje, že téma, v určitých obměnách Nožičkou 
zpracovávané dodnes, má svůj počátek v době, jejíž charakter mimoděk pozvedal při-
tažlivost smetišť, skládek a jakýchkoliv i fragmentárních pozůstatků dob minulých vyso-
ko nad úroveň umění akceptovaného státními institucemi. Tato skutečnost se v různě 
specifických podobách odrážela nejen v tvorbě Aloise Nožičky, ale celkově se podílela 
na intenzitě informelních tendencí v tehdejším československém výtvarném umění.

Z  fotografií Aloise Nožičky je patrné, že teprve pozbytím zdánlivé funkce a depono-
váním v díře, případně kupením na hromadě někde za městem se začíná opravdový život 
věcí a předmětů dříve neužitečně tlejících v soukolích výrobních procesů všeho druhu, 
na jejichž konci většinou stálo něco velikého, děsivého a sloužícího ke strašení dětí na 
povinných školních exkurzích v továrnách. Charakteristickým rysem posmrtného živo-
ta těchto předmětů a kousků rozličných materiálů je kontemplativní povalování, které 
ovšem rozhodně neznamená nečinnost. Autor, který se brání prvoplánové „výtvarnos-
ti“ a estetičnosti při jejich zobrazování, výřezem zasazuje předměty do nových kontex-
tů a vytváří mezi nimi vztahy pohybující se na hranici dadaistického přirozeně nerozum-
ného pořádku a náznaků nenucené příběhovosti. Jako komplementární svědkové dávají 
předměty jasně najevo rozhořčenost nad svým předchozím — takzvaným — životem. 
Jaký osud předpovídají svým stvořitelům, naznačuje kolečko plastu jakoby tvořené torzy 
těl z Blakeova Posledního soudu, které má po boku měřítko a připomíná tak preparát na 
pracovním stole patologa. Jak pyšní jsou lidé, kteří označují jejich svět za něco mizející-
ho! Jestliže mávnutí motýlích křídel v Pekingu může za měsíc způsobit hurikán na Flo-
ridě, je obezřetnost na místě. Obnažený šroub civí do prázdna a zdá se, že pokud právě 
nenalezl důkaz Poincarého hypotézy, spáchá sebevraždu zašroubováním do černé díry 
vedoucí mimo obraz. „Je Slunce věčné?“ ptá se jinde potrhaný cár pytloviny kousku zko-
rodovaného plechu v domnění, že se jedná o středověkého astronoma. Kdepak mizející 
svět! Ještě mnoho otázek je třeba po smrti zodpovědět. 

Pocit marnosti, který lze nad touto polohou existence věcí pociťovat, je pouze jednou 
z mnoha jejich posmrtných her. Ve fotografiích Aloise Nožičky nalezneme více a přede-
vším uhrančivějšího života než v tovární hale zahraničního investora nebo na Svatope-
trském náměstí o Velikonoční neděli. Zrezivělý kroužek neznámé etiologie se otevírá: 
a co vy, drátky — zapomenuté pekelníkovy vidle či mechanické pařáty broukova luno-
chodu —, budeme hrát na pravdu?…
        Ondřej Slabý
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Ivan Motýl 

Z nitra slezské ryby
Z nejvyššího vrcholu Ostravy na hranice s Moravou

Stojím na rozcestí pod vrcholem haldy Ema v Ostravě, ke zdolání nej-
vyššího vrcholu města schází pět set metrů. Z neprostupného poros-
tu náletových dřevin vylétla poštolka. Husté porosty jív, osik a bříz za 
okamžik vystřídá holé úpatí uhelné kupy. Svah se vybarvuje do červena 
a prohořelá hlušina v odstínech cihlové drti vydává neobvyklé teplo. 
Stačí se jen dotknout. Povrch haldy má teplotu zvolna rozpalovaných 
kamen, ale komín schází. Kouř se valí špárami mezi ocelovými pláty 
plotny. Jako bych sledoval „dech haldy“ v podobě bělostných závo-
jů. Horké plynné exhalace kysličníku siřičitého se převalují těsně nad 
povrchem haldy, země čpí dechem draka. Čekání na další oběť? Novi-
ny Duch Času, rok 1901: „Dělník K. Glajcar jsa opilý zašel si na haldu 
nasbírat uhlí. Ohřívaje se u hořícího místa nadýchal se dusivých plynů 
a zemřel. Co ta kořala natropila již zla.“

Nejvyšší vrchol Ostravy leží ve výšce 315 metrů nad mořem v dnešní měst-
ské části Slezská Ostrava. Původně dosahoval výšky 327 metrů nad mořem, 
prohořením se výška snížila. Stezka z Emy prudce klesá ulicemi Na Baranov-
ci, Na Františkově, Keltičkovou a míjí jednotlivé výdušné jámy zaniklých důl-
ních děl. „Draka“ stačí jen probudit. „Pozor! Nebezpečí výstupu plynů! Bez-
pečnostní pásmo 22 metrů,“ hlásá cedule u výdušné jámy vyhloubené v roce 
1835. Keltičkova ulice končí před slezskoostravskou radnicí. Dvakrát za den, 
v osm ráno a v poledne, zní z věže Slezská hymna: „Slezská vlasti, půdo svatá, 
zemi nejkrásnější všech, tobě láska vrchovatá, tobě poslední buď vzdech, hvěz-
dou jsi nám v srdce dána, hněv-li kolem nás a spor, k dvěma sestrám upoutána 
pásmem věkověčných hor.“ Historizující budovu radnice projektoval profesor 
státní průmyslové školy v Plzni Viktorín Šulc v letech 1911–1913 a monumen-
tální stavba měla městským radním dodat sebevědomí v konkurenci s výstav-
nější Moravskou Ostravou na druhé straně řeky Ostravice. Pokud šlo o radní 
dům, Slezané byli rychlejší. Moraváci se nové radnice s funkcionalistickou věží 
dočkali až v roce 1929. 

Slezská Ostrava je součástí historického těšínského Slezska, které společ-
ně s rozlehlejším opavským Slezskem tvořilo v čase dostavby radnice takzvané 
rakouské Slezsko, jemuž náležela vláda i parlament — Slezský zemský sněm 
v Opavě. K nepočetným slezským poslancům slovanského jazyka patřil i staros-
ta Slezské (tehdy Polské) Ostravy Jan Poppe. Svoje město hrdě prezentoval jako 
„největší české slezské město“ a s rakouskými byrokraty tvrdě bojoval o promě-
nu názvu města z Polské na Slezskou Ostravu. Jméno Polská Ostrava souviselo 
s historickým faktem, že do roku 1327 patřilo území polskému státu a k pře-
jmenování na Slezskou Ostravu nakonec došlo až v čase česko-polského sporu 
o Těšínsko (1918–1920). 
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* * *

Pražský časopis Světozor vydal v roce 1914 speciální číslo věnované rakouskému 
Slezsku, které tvarově připodobnil k rybí duši. Levá a větší duše náleží Opavsku, 
Krnovsku a Jesenicku. Pravá a menší Těšínsku. U Bohumína oba měchýře spo-
juje úzký krček. Podoba kapřích měchýřů zůstala i dnešnímu českému Slezsku, 
oproti stavu z roku 1914 jen povyrostla levá rybí dušička, v roce 1920 zesílila 
o původně pruské Hlučínsko.

Recept na rybí polévku: Rybí hlavu bez očí rozpůlíme a žábry vyřízneme, omyje-
me, vložíme do studené vody a vaříme s cibulí a solí, na lžíci másla podusíme zeleni-
nu, a jakmile slabě osmahne, přidáme očištěné mlíčí a vnitřnosti, ale bez vzduchových 
měchýřů. 

Výstupů z nitra slezské rybí duše je bezpočet, za svoji bránu ze Slezska na 
Moravu považuji most Miloše Sýkory přes Ostravici. Od slezskoostravské rad-
nice vede k Sýkorovu mostu strmé schodiště. Most byl vystavěn v roce 1914 pod 
rodným jménem Říšský most. Světozor právě vyhlásil turistické krédo: „Heslem 
českého turisty ode dneška budiž: Roku 1914 vzhůru do Slezska!“ Počínal se čer-
ven, mnoho mladých Čechů nakonec doopravdy poznalo letní Slezsko; v plné 
polní na cvičišti těšínských a opavských kasáren. 

První válku přežil most bez poškození, ta druhá z něho učinila komunistic-
ký pomníček. Ze slezské strany mostu podnes míří na Moravu lafeta sovětské-
ho tanku T-34 s číslem 051, ačkoliv jde o historický anachronismus. Na sklon-

Ivan Motýl

Z nitra slezské ryby

ku války totiž tank zaútočil z moravské strany proti německému volksturmu 
v opevněných domech kolem slezské strany mostu. Místo má ponurý nádech, 
tank jako by vjížděl z pomníku do čtyřproudé silnice, která chodce přidušuje 
výfukovými plyny. Původní výstavba nepřežila socialismus, zmizela Kofránko-
va sodovkárna i Občanská záložna, osamoceně ve frekventované křižovatce sto-
jí jen Městská spořitelna s pamětní deskou Miloši Sýkorovi a naproti ve svahu 
radnice. 

* * *

Příběh Miloše Sýkory býval katechismem ostravských školáků, uměl jsem ho 
také odříkat: „Pětadvacetiletý dělník Miloš Sýkora zachránil v podvečer 30. dub-
na 1945 hrdinným plížením poslední nevybuchlý most přes Ostravici. Přeštípal 
dráty k náložím těsně před příjezdem rudoarmějců.“ 

Vzpomínám, jak v síni tradic v Základní škole na Kounicově ulici v Ostra-
vě vyprávěl pamětník o Sýkorovi natolik zapáleně, že jsem několik dnů zasvětil 
dobrodružné iluzi, v níž se neohroženě plazím mostem a nůžkami na plech také 
přestřihuji dráty k náložím. S listopadem 1989 zanikla i válečná legenda. Jenže 
souvislosti dějin mi mezi půllitry ostravského piva docházely trapně pomalu. 
Tanky, které 30. dubna 1945 přijely k mostu, neřídili rudoarmějci? A kdo tedy? 
Schází snad něco básni Jaromíra Nohavici staršího z roku 1954: „Konečně při-
jeli / sovětští vojáci / stateční za boje / veselí při tanci…“

První tanky na mostě nesly na pancíři československé vlaječky. Pamětní-
ci gulagů, Volyňáci, kteří prošli stalinskou kolektivizací. V ponuré restaura-
ci někdejšího Domu kultury pracujících Nové huti Klementa Gottwalda jsem 
se roce 2000 vplížil na setkání veteránů První československé tankové brigády. 
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A slyšel příběhy, v nichž najednou ožila moje někdejší četba špatné samizdato-
vé kopie Solženicynova Souostroví Gulag. 

Veterán Jiří Kalinič: „Těm, co neměli daleko ke smrti, přezdívali v lágru pod 
Uralem dochoďaja. Pomalu docházeli k bráně na onen svět. Vážil jsem dvaatři-
cet kilo. Kost a kůže. Nechodil jsem, jen se ploužil. Typický dochoďaja.“ 

Přesvědčen, že všichni ti tankisté, kteří svedli v pětačtyřicátém bitvu o most 
z Moravy do Slezska, jsou dávno mrtví a pohřbeni s mým dětstvím ve školní síni 
tradic, utrpěl jsem další šok. U nadívaného řízku s hranolky seděl řidič tanku 
číslo 051 Alexandr Hroch. 

 Alexandr Hroch: „Vyrazili jsme. Jel jsem na trojku. Prudce. Vaněk zami-
řoval dělo, Ahepjuk trpělivě lovil spojení. V duchu jsme přemítali — vyletí most, 
nevyletí? Bylo asi sedm večer. Na druhé straně nás čekaly německé kulomety 
a pancéřovky, Ahepjuk dostal přímý zásah. Vyskočím z tanku a prchám zpát-
ky. Tank hoří. Až kolem jedenácté večer jsem v ohořelé kombinéze našel vojen-
ský lazaret. Ahepjuk už nepromluví, ale já jsem přesvědčen, že dráty rozstřílel 
on, jako už tolikrát předtím. Komunisti potřebovali hrdinu, tak si našli Sýko-
ru. Nevěřím, že zachránil most, jen se v revolučním nadšení připletl Němcům 
do rány. Nezachránil mi život. Já to cítím jako křivdu, na cestě z Ruska za námi 
zůstalo přes čtyřicet zničených československých tanků i s posádkami. A hrdi-
nou osvobození Ostravy udělali nějakého Sýkoru.“ 

Několik měsíců poté Alexandr Hroch zemřel. O rok později jsem se sezná-
mil s Bedřichem Opočenským, řidičem tanku, jenž na most vjel jako druhý hned 

za Hrochem. Potkám snad za další rok na setkání veteránů osádku třetího tan-
ku? Točila se mi z té dějinné smyčky hlava. 

Bedřich Opočenský: „První najel na most ve směru na Slezskou Ostravu Ale-
xandr Hroch a já ho zajišťoval. Za mostem stál obytný dům, z okna stříleli ostře-
lovači. Vypálil jsem první ránu, ale zaměřovače mívaly značné odchylky, místo 
okna jsem prostřelil jeden z železných mostních oblouků . Pak Němci zasáhli 
Hrochův tank, začal hořet. Ahepjuk zemřel, ostatní vyskočili í z hořícího stroje 
a utíkali mostem nazpět. Kryl jsem je a s tankem z mostu ustoupil.“ 

* * *
Stopa po výstřelu z tanku Bedřicha Opočenského na ocelovém oblouku je dáv-
no zaletovaná. Přecházím most. Z rybí duše do rybího těla, ze Slezské Ostra-
vy do Moravské Ostravy. Světozor z roku 1914: „Zvláštní pak stát ve státě tvo-
ří Ostrava. Rozkládá se v úžině mezi slezským Opavskem a Těšínskem, kteréž 
obě části mají podobu rybí duše, a zabírá města a vesnice v rozloze mnoha mil, 
ale tato nad potřebu lidnatá města a místa nelze za dne pro kouř vidět a teprve 
v noci lze při záři nesčíslných pecí a elektrických svítilen spatřiti silhouetty čer-
ného území ostravského.“ 

Ivan Motýl

Z nitra slezské ryby
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Nezvratnost 

pronikavá jako jehla 
(Bruce Dawe v překladech Milana Děžinského)

Bruce Dawe se za svého plodného života stal básnickou legen-
dou, jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších australských 
básníků.

Ve své poezii, jejíž vrchol patrně leží v šedesátých a sedmdesá-
tých letech, se nevyhýbá politice, sociální problematice ani téma-
tům lidských vztahů, především je ale považován za básníka, který 
si jádrem své poezie zvolil všední den obyčejného člověka z před-
městí, Homo suburbiensis. Sám je svými současníky nazýván bás-
níkem předměstí: The Poet of Suburbia. Tato redukce může se zdát 
nespravedlivou charakteristikou básníka, jehož poezie se tematicky 
rozprostírá na ohromné ploše „dramatu a krásy“. Přestože nejvíce 
exponovanými a citovanými z jeho díla jsou básně stavící se kriticky 
k válce ve Vietnamu, Dawe se nevyhýbá žádnému tématu, jako by 
ctil blakeovský postulát poezie v každém zrnku písku. Jeho téma-
ty jsou kromě zmiňovaných básní s protiválečným akcentem básně 
zachycující nedotknutelnost okamžiku. U Dawea má svou básnic-
kou jistotu stejně tak tichá smrt nočního motýla jako láska nebo 
banality všedního dne, vše blízké a vše vzdálené, přítomné i utajo-
vané. To vše je hodno básnického slova.Veřejné a soukromé se stává 

prorostlou a nerozlučnou veličinou. Jeho tón je mnohdy přísný, mnohdy iro-
nizující a kritický, střízlivý, zřídkakdy pouze něžný a laskavý. 

Narodil se v roce 1930, v době velké hospodářské krize, která existenčně 
zasáhla i jeho rodinu, jež tak byla nucena stěhovat se za prací z místa na místo. 
Později se se svými dětskými zážitky vyrovnává v básni Drifters. Osud takzvané-
ho obyčejného Australana poznává v době, kdy pracuje jako prodavač, dělník 
na pile, pojišťovací agent, redakční poslíček či dělník na farmě. Úspěchy střídají 
neúspěchy. Zvrat nastává po službě v armádě v roce 1969, kdy nastupuje učitel-
skou dráhu. To už má za sebou vydání tří úspěšných knih a několik významných 
literárních ocenění. V roce 1984 vydává svou pravděpodobně nejúspěšnější sbír-
ku, vlastně jakýsi výbor z tvorby s názvem Sometimes Gladness, která byla zařazena 
mezi deset nejlepších knih poslední dekády. Po několika učitelských misích se 
stává profesorem univerzity v Queenslandu, kde působí až do své penze v roce 
1993. V jeho tvorbě kromě dvanácti básnických knih najdeme i soubor esejů či 
dětskou lyriku, nezanedbatelná je i činnost editorská. Ve chvíli, kdy univerzit-
ní profesor odchází na odpočinek, básník neutichá. Jeho básně stále vycházejí. 
Dawe píše ověšen řády a literárními oceněními (Australané jsou pravděpodob-
ně cenami posedlí) a bylo by s podivem, kdyby sám neinspiroval založení jed-
né z nich, která samozřejmě nese jeho jméno: The Bruce Dawe National Poet-
ry Prize. 

Básník Bruce Dawe je posvětitelem profánnosti, která se v jeho jazyce pro-
měňuje ve skutečnost mystickou. Zároveň je ale nepřítelem mnoha aspektů 
civilizace, která se stala povrchní, uspěchanou a soustředěnou na sebe, odvra-
cející se od ostatních lidských bytostí. Přesto v jeho poezii zaslechneme žhnout 
jiskry naděje, když říká: V životě není nic krásnějšího než život.

Přeložené básně jsou vybrány ze sbírky Condolences of the Season ,
vydané v roce 1971 nakladatelstvím F. W. Cheshire Publishing
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HOMO PERIFERIENSIS 
Craigu McGregorovi

Ve světě proměnných jedna konstanta
— osamělý muž večer na zeleninovém záhonu
se všemi věcmi, jež si tam s sebou nosí

kde ladem je kus půdy vzadu podél plotu a vzduch voní
popínavými rajčaty a úpony tykve se s škrábavým chrapotem 
rodí další nemotorné šlahouny a listí se rozrůstá

přes kompost, bujivě se vypíná 
na ohradní tyčkoví…
    Stojí tam, ztracen ve změti
zeleně, cítí kouř, jak někdo pálí

smetí, nezřetelně zaslechne řinkot nádobí
ve dřezu, který by mohl být i jeho, slyší psa, dítě,
vzdálený šepot ulice, ale on nabízí oběť

ne mnoho, jen tolik, kolik každý muž může nabídnout
— čas, bolest, lásku, nenávist, stáří, válku, smrt, smích, horoucnost.

HOMO SUBURBIENSIS 
for Craig McGregor

One constant in a world of variables
— a man alone in the evening in his patch of vegetables,
and all the things he takes down with him there

Where the easement runs along the back fence and the air
smells of tomato-vines, and the hoarse rasping tendrils
of pumpkin flourish clumsy whips and their foliage sprawls

Over the compost-box, poising rampant upon
the palings…
   He stands there, lost in a green
confusion, smelling the smoke of somebody’s rubbish

Burning, hearing vaguely the clatter of a dish
in a sink that could be his, hearing a dog, a kid,
a far whisper of traffic, and offering up instead

Not much but as much as any man can offer
— time, pain, love, hate, age, war, death, laughter, fever.

Bruce Dawe

Nezvratnost pronikavá jako jehla 
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NĚMÉ SLUCHÁTKO

Když to němé sluchátko vzal do ruky,
 jen tak náhodou,
zdálo se mu, že někde v dálce
 slyší vzlykání
a šelest rtů jak molí křídla
 na mluvítku na druhém konci
a vlákna hněvu stahující se
 v tkanině obličeje,
a pak tam, ve skle telefonní budky,
 přízrak ruky
tiskl pevně sluchátko,
 a když ten nejlepší z nejlepších přátel
syknul účastí, rázný hlas 
 na neviditelných schodech
znechuceně: „Kdo je to, drahý?“
 nato přidušené „Nic…“
a cvaknutí v telefonu,
 jak dosedl do plastové vidlice
— a nezvratnost pronikavá jako jehla 
 propichující bubínek.

THE SILENT RECEIVER

When he picked up the silent receiver,
 quite by chance,
he thought he could hear a voice sobbing
 somewhere in the distance,
and the brush of lips like moth’s wings
 on a far mouth-piece
and the threads of anger tightening
 in the cloth of a face,
and there, in the phone-booth glass,
 the ghost of a hand
was holding a receiver tightly
 while a best best friend
hissed sympathy and on invisible stairs 
 a voice of loathing
called sharply: “Who is it, dear?”
 then a muffled “Nothing…”
and the bang of a phone as it fell
 in its plastic cradle
— and finality piercing an eardrum
 shrill as a needle.
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NA POLŠTÁŘI HLAVA VEDLE MÉ  
Glorii

Když jsem se ráno vzbudil,
vedle mě na polštáři ležel noční motýl.
Jeho ochmýřená hlava byla zabořená
jako hlava spáče, ale oči, lampy okouzleně 
pijící během noci hlubokým doušky světlo, 
ty oči byly teď matné.
A jemný prach opadal
z omšelých křídel sevřených
v posledním střemhlavém letu.

Možná jsem byl
poslední věcí, kterou viděl, když světlo
zalilo jeho křehké tělo, — ano, snad jsem
byl nějaká velká věc na konci jeho života,
záhadná jako socha z Velikonočních ostrovů,
než ho smetl čas tam, 
kde se jen tak poletuje
a všechna žhavá vlákna jsou přívětivá.

THE HEAD NEXT TO MINE ON THE PILLOW 
for Gloria

When I awoke in the morning
There on the pillow beside me lay the moth.
His fluffy head was still tucked down
Like a late sleeper’s, but the eyes, those fascinated
Lamps that had drunk so deep of light
During the night, the eyes were dull.
And a soft powder had fallen
From the tattered wings folded
In the high final dive.

I might have been, perhaps,
The last thing he saw as the light flooded his gentle body — why,

yes, it could be
I was a big thing in his life at the last,
Enigmatic as an Easter Island statue,
Before he tide took him out
To where there s only flying
And all the filaments are friendly.
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Z MÍSTA NA MÍSTO

Brzy jí řekne, že je čas balit,
a děti vykřiknou „Doopravdy?“ a bez důvodu začnou nespoutaně řádit,
a hnědé štěně kelpie začne běhat dokola a podrážet všem nohy,
a ona vyjde na záhon a posbírá všechna zelená
   rajčata z keříků,
a všimne si, že nejstarší dcera má na krajíčku, protože tu byla šťastná,
a jak nejmladší dcera září, protože ona nebyla.
A první věc, kterou dá na přívěs, bude sada lahví,
    které má ještě nevybalené z Grovedale,
a když naložený vozík poskočí na cestě kolem šlahounů ostružin
    s posledními scvrklými plody,
ani se nezeptá, proč odjíždějí tentokrát nebo kam mají namířeno
— vzpomene si jen, jak když přijeli sem,
napřáhla ruce lesklé bobulemi,
byly první toho roku, a řekla:
„Něco si přej, Tome, něco si přej.“

     

DRIFTERS

One day soon he’ll tell her it’s time to start packing,
and the kids will yell “Truly?” and get wildly excited for no reason,
and the brown kelpie pup will start dashing about, tripping everyone up,
and she’ll go out to the vegetable-patch and pick all the green
   tomatoes from the vines,
and notice how the oldest girl is close to tears because she was happy here,
and how the youngest girl is beaming because she wasn’t.
And the first thing she’ll put on the trailer will be the bottling-set
    she never unpacked from Grovedale,
and when the loaded ute bumps down the drive past the blackberry-
    -canes with their last shrivelled fruit,
she won’t even ask why they’re leaving this time, or where they’re 

heading for
— she’ll only remember how, when they came here,
she held out her hands bright with berries,
the first of the season, and said:
“Make a wish, Tom, make a wish.”
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STROJ

Je mohutný stroj, co jímá zlosti,
kletby bližních a jejich naříkání, 
pak je podle intenzity třídí,
chrlí v jedné dlouhé písni chvály.
Bere těla plná prasklých kostí,
myšlenky stavů delirantních, 
stovky snů otlačených kolen lidí,
křídové šipky dnů, jež bloudívaly…
Vše pohlcuje; však nemyslí na ty,
již sní, že budou též pohlceni,
jimž bije v srdci malý model stroje,
již slyší — pak chvějí se jim paty —,
jakou hudbu to soukolí hraje
a jak trefně slova písně sedí.

Bruce Dawe

Nezvratnost pronikavá jako jehla

THE MACHINE

There is a vast machine that takes the groans,
The sighs and curses of its citizens,
Sorts them according to their intensity
And pours them out in one long hymn of praise.
It takes the bodies filled with broken bones,
The thoughts that fly out in delirium tremens,
The thousand dreams that beg upon one knee,
The chalked and errant arrows of their days…
It takes them in; it does not, in its turn,
Think of its citizens who dream of it,
Who have its working model in their hearts,
Who shudder in those moments when they learn,
By listening, what song the working-parts
Are singing, and how well the lyrics fit.

Bruce Dawe

Nezvratnost pronikavá jako jehla 
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„Kolik je?“ zeptala se Věra, sotva dosedla. 
Kurník, má přeci hodiny na palubovce 

před nosem, nedal se zmást Karel — a nere-
agoval.

„To mi to nemůžeš říct?“
Místo odpovědi ukázal na displej. 

A dál poslouchal housle, které zrovna 
šplhaly po schodech vzhůru.

Vycouval na silnici a rozjel se. Jednička, 
před křižovatkou dvojka — měl to najeté. 
Jezdil tak do špitálu čtyřikrát týdně. Mlčel. 
Jen pomalu se probouzel do dalšího dne. 
Navíc ta zima!!!

Ženě však taková nečinnost očividně 
nevyhovovala. Vrtěla se na sedadle, sklo-
pila si zrcátko, palcem a prostředníkem 
si přejela našpulené rty, ale — bylo jí to 
málo.

„Co mlčíš? Za chvíli budeš v práci ševe-
lit jak vítr“… „jak tě znám, Pan Vtipný…“ 
dodala významně a otočila se ke Karlovi 

— reaguj, sršelo jí z očí.
Karel dělal, že pozoruje folksvágna 

nalevo. Byl ale v dostatečné vzdálenos-
ti a očividně neměl v úmyslu do Karlovy 
fordky nabourat.

„Ty Karle, máš ty mě ještě vůbec rád?“ 
„Ježíš,“ ujelo Karlovi, ale právě na to 

žena čekala.
„Počkej, ptám se tě, to je důležitá otázka!“
„Jak může být důležitá, když se tak ptáš 

každý den?“ odsekl — — — a pozdě si 
uvědomil, že spadl do pasti.

Věra si dala chvíli načas. Pak vyštěkla: 
„A to jako neprožíváme důležité věci kaž-
dý den?“ 

„Podpásovka,“ zaúpěl docela potichu 
Karel. Natáhl ruku a přidal rádiu na hla-
sitosti. Věra ale nedbala, přiměřeně zvýši-
la hlas: „Takže, pro tebe už není důležitý, 
jestli se máme rádi? Ale to já…“ 

„A co dnes ráno?“ přerušil ji Karel. Vzpo-
mněl si, jak k němu po zazvonění budí-

ku Věra podvědomě zacouvala ohřátým 
tělem pod peřinu jak rak. Jak rak, co hle-
dá domov. Ale jak se ukázalo, byla to cha-
bá obrana. 

„Hele — nepřeceňuj se. Vy chlapi jste 
tak jednoduchý. Jak svatý Jiří. Stačí troška 
a už zvedá kopí…“

„…aby je vrazil ve chřtán dračí…“ dopl-
nil klasika Karel.

„ Prase,“ vyštěkla Věra. „Ubožáku.“
„ …a motýl spěchá po bodláčí…“ pokra-

čoval Karel. Snažil se zaplašit hrozící hád-
ku. Ale atmosféra zhoustla, až se zamlžila 
okna. Karel pustil klimatizaci. Zastavil na 
světlech před špitálem. Věra seděla zabo-
řená do sedadla a mlčela. Odbočil a vjel 
na své parkovací místo. Zastavil. 

„Tak máš, nebo nemáš?“ zavrčela Věra.
„Ale jo, mám, Věrko, mám… to víš, že 

mám,“ rezignovaně opakoval Karel. 
„Vidíš, mohs to říct rovnou…“ sjela ho 

pohledem a on se už na odpověď nezmo-
hl. 

Věra — očividně spokojena — vystou-
pila z auta a zamířila ke stánku se zeleni-
nou. Karel ji pozoroval z profilu a zdálo 
se mu, že se jí vyhladily počínající vrásky…
Jak to udělá hladký start do nového dne.

Vypnul motor právě v okamžiku, kdy 
se s posluchači loučila Plzeň… Vystou-
pil a zamířil dálkové zamykání na Věru. 
Zmáčkl a představoval si, jak uzamyká ta 
stále doširoka otevřená ženská ústa… Ta 
představa ho pobavila, zamkl auto ten-
tokrát doopravdy a pospíšil si, aby stihl 
přeplněný výtah… 

Kruci, zase nevim, kde mám klíče! — stál 
před garáží a už asi počtvrté se šacoval…
Kam jsem je… konečně — vytáhl klíče 
z kapsy, do které předtím již třikrát sáhl. 
Přísahal by, že byla prázdná. Nooo… — 
hlesl smířlivě, když se ujistil, že klíč do 
zámku pasuje. Dveře zvedl naučeným 
chvatem, stejně mě při tom jednou chytí 
ústřel, pomyslel si. 

Nasedl do auta a vycouval před garáž. 
Automaticky se mu zapnulo rádio a na-

skočila Vltava. Ranní partitury. Z Plzně. 
V domě se rozblikala napůl pokažená 
zářivka — znamení, že Věra už se taky 
uráčila — a opravdu… sešla dolů a ve dve-
řích se zatvářila, jako že spěchá. To znám, 
zabručel si pro sebe a rukou jí pokynul, 
aby zavřela dveře garáže. Postřehl, jak jí 
po tváři přeběhl záchvěv nevole. Gesto, 
že to je jako jeho práce… Ale co… Karla to 
nijak nevzrušilo. Partitury nabíraly dech 
a on se zaposlouchal.

Vladimír Šrámek

Máš mě rád?
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PANÍ VALÉRIE 
A HOŘKÝ SMYSL VĚCÍ 

Emil Bok: Jedy blaženosti, 
Petrov, Brno 2005

Zatím poslední knížku Emila Boka vyda-
lo brněnské nakladatelství Petrov s doslo-
vem Radima Kopáče, jedná se o autoro-
vy básně z let 2000 a 2001. Sbírka sestává 
ze čtyř oddílů: Šály z levantinu, Zahrabá-
vání, Milenky ze zahnědlých snímků a Čer-
né nádobí. 

Jedou z hlavních postav sbírky je paní 
Valérie, která se proplétá celou knihou. 
Její vstup na scénu v básni Místa setká-
vání dává tušit, že to nebude jednodu-
ché. „Množí se / nesmluvená místa i hodiny, 
/ v nichž se setkáváme: zářivé zahrady / těsně 
před polednem, než nás / pohltí pohyblivé skle-
py. / A potom, navečer: malá lůžka, / mušle na 
nočních stolcích. / Z lustrů visí dolů, /račí pře-
ludy. / Chutnají po moči/a milenčiných nár-
tech. / Ve skříni krouží obaleči. / V poslední 
chvíli / přichází paní Valérie / se stahovací 
lampou. / Past.“ Valérie přichází navečer 
a svojí stahovací lampou k sobě přiláká 
jako hmyz slétající se ke světlu obrazy 
drobných setkávání vypravěče s milenkou 
za dne, aby je potom polapené stáhla do 
temné pasti. Předěl mezi denním a noč-
ním sněním je tady zobrazen stahovací 
lampou. A tma už je potom prostorem 
nočního snění, kde je už všechno (řeče-
no s Gastonem Bachelardem) ve faleš-
ném světle. „V nočním snu vládne fantastic-
ké osvětlení. I tajemství jsou vidět příliš jasně. 
Noční sen rozrušuje naši bytost fantomy, kte-
ré jsou pouhými stíny nás samých.“ (Bache-
lard, 1936)

Realita dne a fantazie noci se v nočním 
snu mísí už bez možnosti ovlivnit běh věcí. 
Jako je tomu v básni Tajnůstkářka: „V man-

sardě / pod černou plachtou spí / krás-
ný důstojník. / Paní Valérie se usmívá 
/ a v nastávajícím šeru / tiše odemyká 
/ svou tajnou šperkovnici.“ 

Paní Valérie, která také jediná 
má jméno a možná i klíč od celé-
ho děje. „Po půlnoci paní Valérie / 
za sebou zamyká. / Klíč ráno leží na 
koberci / ještě vlhký a teplý,. / nadob-
ro odložený.“ (Od půlnoci do rána) 
Valérie, femme fatale, která zůstá-
vá přítomna s básníkem až do kon-
ce příběhu jako možnost a zároveň 
jako tajemství, které možná nebu-
de už čas rozluštit. „Posuvné dveře ke 
mně/nechává paní Valérie / otevřené do 
té doby, / dokud mě vítr / nezanese pís-
kem.“ (Pouštní vítr). 

O tom, že postava paní Valérie 
zosobňuje i negativní vlastnosti, jako 
jsou pohlcování či ničení, svědčí 
i báseň Zásobování kuchyně v posled-
ní části sbírky, kde se objevují horo-
rové prvky: „Od lampárny / blíží se 
paní Valérie, / všude je rozsvíceno, / při 
zdi pohovka, / v trávě zelení spáči / 
a nad nimi / rozhoupané maso žen, / 
připravované / pro černou kuchyni.“ 

Kromě tajemné Valérie se na scé-
ně objevují i bezejmenné milenky, 
dívky a ženy, které se vynořují na oka-
mžik z minulosti, aby scénu stejně 
neočekávaně opustily. Jako je tomu 
třeba v básni Noci: „Ještě tu v šeru / 
šustí šaty žen, / které už dávno odešly.“ 
Nebo v básni Bloudění na cestách: 
„A na verandách příliš starého města / 
už jenom zachytit / pomíjivé stíny mile-
nek.“ Přesto však částečně zůstávají 
přítomné dál prostřednictvím drob-
ných detailů. Sluchové či zrakové 
vjemy společně s pohybem tak dodá-
vají obrazu vzpomínky živost. 
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Ve chvíli, kdy jsou místnosti a zahra-
dy opuštěny Valerií nebo zástupem mile-
nek, objevuje se na scéně melancholická 
povaha prostoru a smysl věcí, který zůstá-
val dříve v pozadí: „Nádržky na vodu, / sklo-
pená stříška / v oknech žaluzie: / hořký smysl 
všech věcí, /zakotvených / v zeleně nalako-
vaném / nepřehlednu.“ (Věci) Proč je smy-
sl všech věcí hořký je dosloveno v básni 
Všechno v pořádku: „V domě naprázdno 
rachotí / mycí linka. / Paní Valérie spí / na 
břiše a všechny věci jdou, / jak jít mají: / Po 
svém. / Ke zkáze.“

Ale je tady ještě blaženost, která jako 
by vzdorovala všem věcem a jejich smyslu, 
ale která je paradoxně také zároveň jedem. 
Jak vidíme v básni Blaženost: „…Zatímco 
ženy / ve všech podlažích / ve spánku slád-
nou, / malá služtička / blaženě šramotí / ve 
skříňce s jedy.“ Jed blaženosti, který se pří-
značně objevuje za noci, se postupně mísí 
s opuštěnou zahradou v básni Pozorová-
ní: „Temný muž / opřený o strom / pozoruje, / 
jak z řeky / stoupají na břeh / mokré sochy / 
a ve všech zahradách / se bezhlesně / rozpouš-
tějí pradávné / jedy blaženosti.“ Pochmurný 
prostor, který jako by by byl vždycky při-
praven připomenout nám, že blaženost 
je vlastně jedem sladké nevědomosti, kte-
rým je zahrada napuštěna, a pod jejímž 
nánosem se potom skrývá smutná zahra-
da ve které něco chybí. 

V momentě, kdy je všechno napuště-
no blažeností, mizí Valérie, mizí milen-
ky, mizí smutná krajina, ale i nespokoje-
nost, úzkost a také otázky po bytí, které 
si autor klade. A to je možná to, co činí 
blaženost jedem. Protože nakonec tady 
nezáleží na skříňce s jedy ani na malé služ-
tičce, ale na tom, co chybí a proč se tak 
děje. A jakou roli v tom všem hraje člověk. 
„Bože můj, / proč jsme tady?“ ptá se v posled-
ní básni autor. 

Momentů, kdy je krajina nebo děj 
v jednotlivých básních překrytý, zahale-
ný či napuštěný něčím jiným, je ve sbír-
ce více. Tento překryv celou situaci obo-
hacuje o autorovo melancholické vidění 
světa. V básni Sladké nesmysly je to povlak 
tesknoty, který jako smutná aura postav 
vystupuje v kontextu podvečerních lamp. 
„…mezi stojícími lampami / povlak tesknoty / 
na zešeřelých ženách.“ Jinde básník hovoří 
o závojích zdání: „Zmizelá předměstí / pod 
průsvitnými závoji, / kde i smrt se nám zdá 
být / jen lehkým uštknutím / ženy.“ (Závoje 
zdání). Pod závojem jako by zůstal skryt 
pravý stav věcí, který někdy nutí básníka 
až k holanovskému zamyšlení, jako napří-
klad v básni Nepoznatelnost: „…Snad ješ-
tě žijeme / a pořád ještě považujeme / život 
za hřích / a smrtelnost za trest.“ Závoje zdá-
ní či zeleně nalakované nepřehledno nás 
tak obracejí zpět k faktu, že smysl věcí je 
vždycky hořký a paní Valérie chodí kolem 
se stahovací lampou. Tajnůstkářka. 

 Martin Švanda

Literatura: 
Bachelard, G.: Plamen svíce, Obelisk, Praha 
1970; Borecký, V.: Imaginace, hra a komika, 
Triton, Praha 2005; Chetwynd, T.: Lexikon 
snů, Votobia, Olomouc 1997 

Text byl napsán s podporou výzkumného zámě-
ru PSÚ AV ČR (CEZ:AV0Z7025918) 
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tvím zesiluje analogické napětí v prostoru 
venku, resp. uvnitř příbytku. Stejně hoj-
ně pracuje s motivy večera, noci a neklid-
ného spánku (mj. básně Podvečer, Noční 
byt, Sen). Obzvláště oblíbenou rekvizitou 
v repertoáru básníkových motivů je věšák. 
Člověk, obyvatel příbytku, se podobá 
kabátu, často je ztracen, odložen a nepo-
všimnut i v důvěrně známých prostorách. 
Jestliže se ve sbírce Teplo zima milovat obje-
vovala postava nespoutané Míny, kterou 
lyrický subjekt následoval jako svůj čás-
tečně nepolapitelný ideál, v Příbytcích se 
vztah muž — žena radikálně proměnil. 
I zde převládá neporozumění a nejistota, 
někdy dokonce obava: pod poklicemi čeká-
ní ticho / sedí v křesle s knihou / jako by se tam 
propadla // ztuhne / když v zámku šramotí 
klíč / jako by se vloupával // po zbytek života 
čte jedinou stranu (Manželka; s. 37). Křeh-
kost souladu a snadnost ohrožení doklá-
dá i frekventované užívání motivů vlasů 
(mj. básně Eroze, Ráno první věc, Jaro), 
nahoty nebo lehkého šatu, jenž více odha-
luje než zakrývá (Vejít do domu, Obráce-
ná poloha). 

Oproti sbírce Teplo zima milovat přece 
jenom ubyly „dialogické“ básně, i když řeč-
nické otázky, apostrofy a promluvy postav 
v zobrazeném fikčním světě se objevují 
i v nové sbírce. Častý dojem mluvenosti 
posiluje také opakování slov i veršů, popř. 
polysyndeton (že se nic neděje že se nic neděje 
/ že všechno je už dobrý / …; Námořní, s. 24). 
Na významové výstavbě básní se u Kůse klí-
čovým způsobem podílí také tituly básní, 
jsou jejich integrální součástí, někdy přesa-
hují do veršů, jindy se nám jeví jako synop-
se dějů (Neděle: bloudím bezhlavě po pokoji 
hryzán obavou, že se ve skutečnosti nacházím 
někde zcela jinde a toto je pouhé zastoupení). 

Sečteno potrženo, Kůsovi se podařila 
osobitá varianta interiérové poezie, bás-

ník neplagiuje nikoho, příbytek pro něj 
neznamená prostor pro vytvoření zátiší 
neživých rekvizit, jak to činí Borkovec, ani 
místo společného tajemství muže a ženy, 
jako je tomu např. u Děžinského. Příby-
tek u Kůse představuje jednu dočasnou 
kapitolu lidského života, pro básníka je 
místem, které spíše opatrně ohledává, 
neposkytuje mu jistotu úkrytu a bezpečí. 
Někdy se zdá, že jsou Kůsovy verše zbyteč-
ně metaforicky přetížené. Avšak v úspor-
ném projevu je Kůs působivý a čtivý. Jeho 
jméno stojí za to si pamatovat, v druhé 
polistopadové generaci básníků nemusí 
být vůbec nevýznamné… 

Jiří Koten

MISTŘI BÁSNICKÉ 
POSTPRODUKCE

Almanach Vítrholc 08. Radikální báseň 
se vrací + bonus, Větrné mlýny, Brno 
2005
Vítrholc 100, Dryco, Brno 2005
Data ta data, Neprodejná příloha 
časopisu IM6, Dryco, Brno 2005

Vítrholc (www.vitrholc.cz) je tuzemské 
početné volné básnické sdružení s něko-
lika kmenovými autory (Karel Škrabal, 
Iwan Krajíček, František Kowolowski 
ad.), které svou tvorbu pravidelně před-
stavuje ve skupinových almanaších. Jde 
o básníky specifické tím, že poezii pre-
zentují obvykle jako součást širší palety 
vyjadřovacích prostředků. Vytváření urči-
tého audiovizuálního gesamtkunstwer-
ku, jehož podstatnou součástí jsou bás-
ně, je sice neotřelé, ale nedá se říci, že 
úplně objevné: ve světovém kontextu jis-
tě ne (známými intermediálními nomá-

PLÍŽIV Ý NEPOKOJ 
V PŘÍBYTKU
 
Tomáš T. Kůs: Příbytky, 
Weles, Brno 2005

Užívání pojmu básnická generace je po 
roce 1989 dosti komplikované. Za více 
než patnáct posledních let v poezii nachá-
zíme autory navzájem si blízké, objeví-
me i regionální a tematická příbuzenství. 
Ale není snadné hovořit o uskupeních, 
nakonec se smíříme s tím, že zde existu-
je jenom jedna jediná generace. A co ji 
spojuje? Těžko něco více než porevoluční 
vstup do literatury. A kým se začíná ? Kasa-
lem? Jistě silná je skupina básníků naro-
zených do roku 1970 (Hruška, Fridrich, 
Stöhr, Borkovec a další). A koho ještě do 
porevoluční generace básníků započítat? 
Trojaka? Malého? Rudčenkovou? Není 
snadné vynést soud. V každém případě 
už pomalu dozrál čas, abychom se začali 
poohlížet po druhé polistopadové gene-
raci. Ke jménům, která by mohla vzbu-
dit pozornost, bude vedle např. Martina 
Švandy nebo Kateřiny Kováčové jistě pat-
řit také plzeňsko-pražský Tomáš T. Kůs 
(nar. 1978). 

Po časopiseckých publikacích a verších 
z plzeňského Ason klubu Kůs vydal nejpr-
ve „červený“ soubor textů Teplo zima milo-
vat, loni na podzim pak ve Welesu vyšla 
úhledná bleděmodrá knížka s titulem Pří-
bytky. Sbírku opatřil ilustracemi František 
Hubatka. Název napovídá, že by se moh-
lo jednat o příspěvek k „interiérové poe-
zii“, v Čechách hojně pěstované. Do jisté 
míry tomu tak je. Kůs nám otevírá příbyt-

ky minulé i přítomné, často přitom využí-
vá důsledné deskripce, jako by nás chtěl 
přesvědčit, že neopomene žádný detail: 
všeho všudy čtyřikrát / čtyři metry / a je-li 
vůbec nějaký prostor / který zbývá / pak jsou 
to věci holé / a v bratru čekající jako volání do 
hor // zpívá prázdná židle / rozestlaná postel / 
i nedovřené dveře // nic patrného a přesto jaký 
/ strach se rozeznívá (báseň Místnost; s. 12). 
Atmosféra nejistoty, strachu, tísně, úzkos-
ti a nebezpečí v hájeném a ohraničeném 
prostoru je pro sbírku vůbec typická; čas-
to má charakter vzpomínky (…odnášený 
strach z holiče / i domácího hubení vší / […] / 
dětská chodidla s křikem prchající / z koupel-
ny / pod černočernou postel / na to nejstrašnější 
místo / kde se možná líhnou čerti / ale šátrají-
cí chlupatá paže / je zlem prvně hmatatelným; 
Eroze; s. 10), která se může kdykoliv zpří-
tomnit (po schodech / s námahou / Bednář 
Pavelková Novotný / roky / schod po schodu / 
jako hladová šelma / za živým masem u dveří / 
bez klíče / s hlavou opřenou o jmenovku o otci; 
Příchod; s. 11). Obě naposledy citované 
básně patří k nejlepším v souboru. 

Tomáš Kůs se mi jeví nejsilnější v krat-
ších textech, v nichž šetří slovy, a přesto 
dokáže evokovat přesný a plastický obraz 
(viz deskripce pokojových rekvizit v prv-
ní citované básni; výčet „nejméně dvacet-
krát vykonaných“ činností v básni Na Let-
né nebo asyndetické spojení v básni Počasí 
apod.). Představený prostor pak autor 
sbírky často záměrně rozrušuje refle-
xí: …život je výbuch a hrnoucí se láva / ales-
poň v páře umýváš hrnce ale hned u kotníků / 
poskrovnu štěkající vítr zašlapáváš do kober-
ce / naše ukotvené ostrovy se přesto vzdalují / 
a putují jako raci pozpátku dní / do minulosti… 
(Moment oblouku ztracen; s. 41). 

Kůs nezřídka využívá motivů bouřli-
vého počasí či klidu před bouří (mj. bás-
ně Počasí, Bouře), jejichž prostřednic-
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také přihlášení k distribuci informací na 
bázi creative commons — nelze určit, kdo je 
autorem textu té které skladby, jednotlivé 
věty a myšlenky se do sebe vlévají a vzniká 
nová, „komunitární“ básnická skutečnost. 
Nejen probublávající „ET“ zvuky a mono-
tónní „taneční“ rytmy se vyskytují na albu 
100. Překvapivě velký prostor je věnován 
dunivé baskytaře a vyboostřeným elektric-
kým kytarám. Hudbě ovšem vládne chlad-
né, jakoby nezúčastněné apokalyptické 
nezpívané odříkávání básní, výrazem tro-
chu podobné hudebním skupinám a pro-
jektům, jako jsou např. Laibach, Ramm-
stein nebo Kraftwerk; blízko má hudební 
sekce Vítrholce také k experimentální-
mu hip-hopu (např. k brněnské squadře 
Naše věc, která se oproti valné většině čes-
ké hip-hopové produkce vyznačuje inte-
lektualismem, nebo k zahraniční Ursule 
Rucker), patrné jsou ale i ohlasy DG 307 
nebo Plastic People of the Universe. Již tak 
značně zmixované skladby z CD 100 se 
prostřednictvím výzvy DJům staly podně-
tem k další experimentální postproduk-
ci. Výsledek zachycuje CD Data ta data, 
které vyšlo jako příloha brněnského stu-
dentského časopisu IM6 č. 6. Trip-hopo-
vé rytmy předních klubových DJů Davida 
Bowlse, Opii a Javase a kromě toho počí-
tačově generované obrazy a VJing Davi-
da Možného a Stanislava Bílka ve video-
klipech jsou tím nejlepším kontextem, do 
nějž se básně Vítrholce mohly dostat. 

Na případě Vítrholce se ukazuje, 
nakolik je propojení možností součas-
ných audiovizuálních technologií s poe-
zií atraktivní. Chce se skoro říci, že bás-
ník budoucnosti, který nebude mít svého 
DJe a VJe, jako by nebyl. 

Jaroslav Balvín ml.

POEZIE 
KONTEMPLATIVNÍ

Petr Fabian: Bludná 
domů, WELES, Brno 
2005

Srozumitelnost či nesrozumitelnost lite-
rárního díla pro mne není ani hodnotou 
an sich ani kritériem, podle něhož kni-
hy rozděluji. V záplavě titulů příliš leh-
kých a v době, kdy jsou do literatury počí-
tány i vzpomínky politiků nebo erotická 
balábile, věru přivítám, setkám-li se s pra-
cí, která na mne a moji pozornost klade 
větší nároky, již nemohu po prvním pře-
čtení odložit se slovy, že už mi nemá co 
dát a že je mi vše jasné.

Jaroslav Balvín ml. po právu Petra Fabia-
na zařadil mezi básníky holanovské. Rodák 
z Vlašimi (1974) zatím vydal Dům mezi 
okny (H & H, Praha 2001), Lomová pole 
(HOST, Brno 2002) a sbírku Bludná domů 
(WELES, Brno 2005), již právě recenzu-
jeme.

Vedle Holana bychom v ní samozřej-
mě nalezli ještě další z kořenů Fabianova 
básnění: Weinera s jeho expresivitou, Sla-
víka básní v próze let šedesátých, Hejdu 
s nesnadnou spiritualitou (na zapřenou). 
Vesměs jde o básníky složitých významo-
vých konstrukcí a zadrhlého rytmu, bás-
níky nelíbivé, autory, u nichž básní samo 
úsilí dobrati se pod povrchem slova hlu-
biny smyslu.

Při rytmování Fabianova verše hra-
jí důležitou roli přesahy (často sloužící 
postupnému vrstvení představ): tak slo-
vo, jímž syntaktický úsek přesahuje do 
následujícího verše, podstatně proměňu-
je básnický obraz — začasté na cestě od 

dy byli futuristé, dadaisté, představitelé 
beatnické a psychedelické kultury a hnutí 
Fluxus), ale i u nás lze v těchto souvislos-
tech vzpomenout např. na díla Devětsilu, 
experimentátorů s konkrétní a vizuální 
poezií či aktérů undergroundové kultu-
ry. Také v současnosti se u nás pokusnictví 
s „barevnějším“ autorským čtením, dopl-
něným např. o hudební, dramatický nebo 
vizuální doprovod, věnuje stále více auto-
rů: např. Tomáš Míka, Jaroslav Pížl či Jaro-
mír Typlt. 

Pro samotné texty členů Vítrholce 
obsažené v jejich osmém almanachu je 
charakteristický důraz na těsný kontakt 
se současností. Autoři se ve svých básních, 
případně krátkých prózách, aforismech 
nebo skripto-grafických experimentech 
shodně zaměřují především na technolo-
gické aspekty informačního věku a jejich 
sociální důsledky. Markety, parkoviště, 
reklamy, on-line komunikace, kyborgo-
vé, ale i celebrity jako Ozzy Osbourne či 
Kateřina Kornová, to jsou některá téma-
ta a některé postavy zde vystupující. Čas-
tým motivem je i marihuana, její konzu-
mace, stavy, jež způsobuje, lamentace nad 
její nezákonností a angažované projevy za 
dekriminalizaci. Básním vládne většinou 
uvolněná dikce, připomínající beatnický 
volný proud vědomí. Opakovaně se vysky-
tuje pro beatniky charakteristické vyvolá-
vání kolegů, členů Vítrholce; někdy jsou 
i celé cykly jednoho člena zasvěceny členu 
jinému. Vzájemné odkazování vyvolává 
dojem sevřené party a konstruuje myto-
logii skupiny. Všudypřítomná je nálada 
dilatace, kterou člověk může pociťovat ze 
současného řítícího se světa. Zástupnou 
metaforou tohoto pocitu je např. zku-
šenost, když se klimbavě řítíme v auto-
buse noční dálnicí a nevidíme dopředu. 
Ve vleku něčeho, co nemůžeme ovlád-

nout, již nemá příliš cenu něco řešit ani 
se strachovat o svůj život. Takový odpou-
taný pocit ale může nakonec prostupo-
vat většinu každodenních činností včetně 
komunikace s lidmi. Zvláště charakteris-
tický je pro zodpovědnost, resp. nezod-
povědnost za to, kde a pro koho pracu-
jeme a jak reagujeme, resp. nereagujeme 
na neustále se objevující informace o tom, 
co všechno jde na světě do háje a jak jsou 
na tom jinde špatně. Je to ale pocit deka-
dentně příjemný. Zvláště se všemi cinkr-
látky, která nám jsou na utišení nabízena. 
V této souvislosti mi přijde příznačné, že 
někteří členové Vítrholce jsou „mediální-
mi pracovníky“. Ambivalentní postoj, kte-
rý zaujímají k realitě konstruované médii 
(na jedné straně je živí a tvoří podstatnou 
součást jejich identity, na druhé straně ji 
v díle někdy ironizují a invenčně parodu-
jí, a tím odhalují její lži), je možná jed-
nou z největších raison d‘étre schizofren-
ní a paradoxní poetiky skupiny. 

Smyslem básní členů Vítrholce ale 
není skončit na papíře; Vítrholc je roz-
víjí na svých živých performancích, kte-
ré pořádá od poloviny devadesátých let 
v hospodách a na večírcích známých a na 
vernisážích (posledním projektem je mul-
timediální show Cubebase, „něco mezi per-
formancí a zvukovou instalací“). Hmotnými 
produkty, které zachycují úsilí skupiny 
ve virtuálních prostorech a datových sto-
pách, jsou internetové prezentace a mul-
timediální CD. Aktuální album 100 se 
průběžně nahrávalo v bytech, domech 
i ve firmách přátel členů Vítrholce mezi 
lety 2000–2004. Výsledné tracky na CD 
jsou složeny z různých básní, které spolu 
původně nesouvisely, což koresponduje 
s remixovými a samplingovými technolo-
giemi charakteristickými pro elektronic-
kou hudbu, k níž má Vítrholc blízko; je to 
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DEŠTI MEZI SLOV Y

David Jan Žák: 
Dešti mezi slovy, 
DharmaGaia, 
Praha 2005

David Jan Žák (*1971) je učitelem a ovšem 
též žákem. Učí nebo donedávna alespoň 
učil na odborném učilišti a vzdělává se 
duchovně v přírodě včetně oné himá-
lajské. I to se dozvíme při četbě básnic-
ké sbírky, kterou opatřil předmluvou Petr 
Král, doslovem Jean Le Vachauxe a vyda-
lo nakladatelství DharmaGaia v roce 2005 
pod názvem Dešti mezi slovy. Křesťanství 
a buddhismus jsou mocnou a podvoj-
nou Žákovou inspirací, konec konců i při 
povrchní znalosti těchto náboženství se 
tomu nebudeme divit, jsou si v mnohém 
velmi blízká, ačkoliv nazvat buddhis-
mus náboženstvím je trochu mimo mísu 
(oblíbený to hudební nástroj některých 
buddhistů). Předmluva ke sbírce se nese 
v tónu nadšeném, doslov pak v tónu roz-
jásaném, podívejme se tedy blíže, co je 
mezi tím. Domnívám se, že básně dvojí-
ho druhu. Jednak originální, překvapivé 
svou neotřelou poetikou, připomínající 
něčím netypická haiku takového Santóky 
Tanedy, ovšem stříknutá trochou té mon-
dénnější evropské elegance francouzské-
ho střihu, jednak nezajímavé, strnulé až 
mentorsky nabádavé a samy sobě přiky-
vující. Těch druhých je naštěstí méně. Žák 
básní: „Polyká květy / Nikde nic / Jen motýl 
v hrdle.“ Anebo jiný příklad: „Oheň se tiše 
ptá / kdo loupe čerstvé pomeranče / Já nebo 
sirka?“

Škoda že autor takové neotřelé imagi-
nace, jejíž síla je zřejmá na první přečte-

ní, zplodí i tohle: „Potkal jsem člověka / Žíz-
nil / Potkal jsem člověka / Chtěl být / Plakal.“ 
Člověk skutečně žízní a pláče, když to čte, 
stýská se mu po Davidu Janu Žákovi-bás-
níkovi, ale pro tentokrát má před sebou 
jakéhosi křížence kancelářského šmoka 
s klerikem. Jak už jsem konstatoval, upo-
cených naučení a připodotýkání je ve sbír-
ce méně nežli skutečné poezie: „Zbarvené 
prameny / Hladící oblaka / Zalévané světluš-
ky / Hnízdo / v chlapečkových očích.“ (Láska) 
Tady balancuje autor zpočátku na hraně 
poněkud pubertální lyriky, ale nakonec 
vykrouží okouzlující báseň. Jeho silnou 
stránkou není ovšem jenom vřelý cit a ote-
vřenost, ale také určitá vynalézavost for-
mální, kupříkladu název básně má více 
slabik nežli báseň sama. „Cukřenkou 
brouzdal mravenec Kde je mu dnes konec?“ 
Dětská bezprostřednost tak dosahuje 
nechtěné rafinovanosti blížící se genialitě. 
Jistě, není tak těžké napsat podobné ver-
še, ale je to celkem vzácně k vidění v sou-
časné české literární nadprodukci, a mož-
ná proto, že ti, kdo brojí proti patosu či 
silným citům nejsou schopni oné čistoty 
a bezprostřednosti, jenom neohrabané-
ho šklebu nebo vyprázdněné frázovitosti, 
vydávané ovšem autory a jejich pochlebo-
vači za střízlivý odstup, který má jakýko-
liv autentičtější cit neutralizovat, potlačit, 
dezinfikovat, aby snad proboha nedošlo 
k nařčení z patetičnosti či exhibování. 
Davida Jana Žáka se to ovšem netýká, jeho 
poezie je převážně osvěžující a povzbudi-
vé čtení a lze jen doufat, že přemíra medi-
tování a hledání pravdy a boha tomu neu-
činí brzký konec a rozplynutí v nirváně. 
Pro čtenáře by to byla možná škoda.

 
Petr Hrbáč

konkrétního k abstraktnímu: „…Sloupaná 
kůra na jatečním dvoře / světla.“ U Fabiana 
se dokonce v jediném verši setkávají až tři 
syntaktické celky; způsob realizace textu 
nabízí pak možnosti různočtení.

Spolu s asonancí a konsonancí se na 
rytmování textu podílejí také (sporadic-
ké) rýmy — zde jde vpravdě o vertikální 
zvukovou metaforu. Škoda že je tak málo 
využito hláskové kvantity — eufonickým 
kvalitám verše by co rytmotvorný prostře-
dek dozajista prospěla.

Stejně jako by otázkám po pobývání 
(lyrického) subjektu v tomto slzavém údo-
lí, ale koneckonců také po jeho přebý-
vání v tradici, paměti, jazyku, literatuře 
prospěla větší konkrétnost. On totiž i ten 
Holan ve svých nejfilozofičtějších básnic-
kých skladbách (takové Noci s Hamletem 
například) usiloval se ukotvit otázky po 
smyslu života, světa a člověka v něčem, co 
by čtenář mohl osahat, co by korespon-
dovalo s jeho zkušeností se slovy — i tím, 
co slova označují (kdy, jak a k čemu jsou 
používána).

 Nevadí mi složitost vztahů generova-
ná přechodníkovými vazbami, postupně 
rozvíjejícími přívlastky nebo podstatný-
mi a přídavnými jmény slovesnými. U Fabia-
na mi nevadí ani metonymické vztahy mezi 
jednotlivými představami ani to, jaký důraz 
je kladen na konotované významy. Neva-
dí mi, že básník znesnadňuje cestu svému 
čtenáři; ale klatě mi vadí, jestliže ji usnad-
ňuje sobě! Stává-li se u něj nesrozumitel-
nost samoúčelnou („ — Znovu, sesypávat / 
se ve střed sledů, jež míjí zpěvem // obrys roz-
laděných hodin / celistvosti. — „). Markýru-
je-li hloubku vršením abstrakt či hovorem 
o smrti. Nejvíce mi ovšem — natož v poe-
zii, která chce býti poznána hlubokomy-
slnou — vadí slovní vata, fráze („…hradby 
z kolosálních / dějin monumentů v nitru moře 

dní“). Tehdy dávám J. Balvínovi, který 
v obdobné poezii shledává především 
předzjednaná klišé, za pravdu.

Nicméně: Zůstává-li básník v kontak-
tu s předmětnou realitou, nevzdaluje-li se 
příliš od viditelného (a slyšitelného) svě-
ta, tehdy bych s příkrým — a nespraved-
livým — odmítnutím nesouhlasil. Na to 
mi verše typu „do zpěvu rozedřená těla ptá-
ků v keřích“ přece jen znějí něčím novým, 
a přece tak mile známým.

Na Petru Fabianovi teď bude, chce-li 
se zdát básníkem, nebo chce-li jím býti. 
V prvním případě může pokračovat ve 
vršení a přesýpání abstrakt, přičemž kako-
fonie a nesrozumitelnost budou vydávána 
za mateřská znamínka jeho spirituality.

Ve druhém případě — věru méně snad-
no dosažitelném — se bude muset naučit 
rozlišovat mezi snahou o — a skutečným 
uměleckým sdělením, mezi kulisou a věcí. 
Přeji mu k tomu hodně síly a pokory.

 Ivo Harák
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experimentem, nejde o texty, které by 
své čtenáře odrazovaly komplikovaností 
nebo extravagancí — líbit se tak mohou 
i čtenáři nezkušenému či upřednost-
ňujícímu „klasiku“. V přírodních a ven-
kovských obrazech ukrývající se motivy 
rozpadu partnerského vztahu; bolest ze 
ztráty blízkosti; zpovědi, vyznání, dovo-
lávání se; neokázale reflexivní básně; jed-
noduchost, která není hloupostí — tak 
lze vymezit základní půdorys sbírky. Její 
název se mi v tomto kontextu jeví mírně 
matoucí (a to opominu možné nemístné 
asociace, které vzbuzuje) — ne snad, že 
by byl nepochopitelný, motiv měkkých gum 
je (a to velmi zdařile) rozpracován ve stej-
nojmenné básni, jako by to však byl titul 
odjinud, z jiné poetiky, mnohem civil-
nější, než je Harákova. Obdobně cizoro-
dě působí v kontextu sbírky také hrátky 
s interpunkcí (dvojtečka za otazníkem, 
dvojtečky na začátku řádku), jsou rušivé, 
nepochopitelné, znepřehledňující. Cel-
kově ovšem považuji Měkké gumy za vel-
mi zdařilou sbírku, autorovu jednu z nej-
lepších, možná nejlepší vůbec.

Harákovy básně nejsou jen (jak by se 
z mého úvodního odstavce mohlo zdát) 
intimní lyrikou, jejich světem je i poezie 
sama — časté jsou básně dedikované bás-
níkům (Jaroslavu Kovandovi, Petru Musíl-
kovi, Ludvíku Kunderovi, Zbyňku Hej-
dovi…), básně básníky inspirované (Stará 
osada — návštěva u Zdeňka Rotrekla) 
nebo jejich dílo připomínající svou poe-
tikou, tématikou, motivy — například 
báseň Názor na vraždu, která (ať již cíle-
ně či náhodně) evokuje poezii Bohusla-
va Reynka: „kozlíku, voní / z tváří i dlaní / 
z pekáče, trouby / slina se zvedá / za zuby; 
z hloubi // belháš se zpátky / dávaje vepsí / 
co můžeš svléci / podoben trochu / duši; jen 
věci?“

Nejpřesvědčivější jsou pro mne básně, 
které reagují na rozpad básníkova part-
nerského vztahu, básně hořce se ohlížejí-
cí, dovolávající se, expresivně i lakonicky. 
Někde se sice mohou obrazy a pojmeno-
vání zdát příliš uhlazené, jaksi „krotké“, 
většinou je však Harák zdařile zkratko-
vitý, nezaobaleně přesný, stroze nekom-
promisní: „příběhy, krásné / tím, že nebyly 
/ zatímco vedle tebe // žena, zbytečná báseň 
/ a rohypnol“; „vstát, vyčistit zuby / umýt si 
ruce / od čeho vlastně // kravatu, kávu / vypa-
dat trochu líp /… / mramor schodů beton roz-
chodů / nahoru dolů nevím nevím“. Hořkost 
je v těchto básních hořkostí sebeironic-
kou, bez skrupulí, bez ostýchavosti: „už 
ani ty / ani ta druhá // nikdo mne nečte / niče-
mu nepřebývám // taková hrůza! / lhostejný / 
dokonce vlastnímu / ďáblovi“.

Nejlépe Harák ovládá prostor střed-
ně dlouhé básně, v krátkých je až příliš 
nedořečeného nebo naopak příliš pří-
močarého, v dlouhých jsou obrazy čas-
to rozmělňovány, objevují se příliš oče-
kávané až banální motivy: „…na trnkách 
žíně, dusot, zaržání / o jezdce lehčí běží úvo-
zem / já mimo tebe trapně klopýtám / o tělo, 
má milá, jen o tělo…“ Ale abych nekřivdil, 
i mezi krátkými básněmi připomínajícími 
haiku lze najít přesvědčivé a osobité bás-
ně, jako je například ta, která mi japonská 
haiku nejvíce evokuje: „ohrneš límec, přesto / 
si kapka najde / tvá záda, mírně ohnutá“.

Petr Čermáček

KDOSI VŠE ODVÁL

František Všetička: 
57 +5 haiku, 
Zdeňka Bařinová, 
Kroměříž 2005.

Olomoucký bohemista František Všetička 
se ve svém bádání věnuje především čes-
ké próze první poloviny dvacátého stole-
tí a jeho literárněvědné studie jsou dobře 
známy nejen domácí odborné veřejnosti, 
ale i za hranicemi. Je však také básníkem. 
Dosáhl již věku, kdy životní zkušenosti 
umožňují nadhled, tolik dnes potřebný, 
a proto možná našel inspiraci ve speci-
fické básnické formě, která proslula jako 
„haiku“. Básně postavené na principu 5-7-5 
co do počtu slabik jsou někdy pokládány 
za nejkratší literární formu vůbec a neu-
možňují velký autorský exhibicionismus. 
Vyzývají naopak k co největší střízlivos-
ti, projasněnosti. Když se zásluhou beat-
niků a s nimi spřízněných duší v pade-
sátých létech minulého století japonská 
kultura stala populárnější v Severní Ame-
rice, někteří anglicky píšící literáti se pus-
tili také do tvorby haiku. Tato činnost je 
dodnes dosti populární a haiku v anglič-
tině píše kdekdo, stačí se podívat na inter-
net. Existují i jakési kluby autorů anglicky 
psaných haiku. Jak se na tento jev díva-
jí sami Japonci, nelze vždy jednoznačně 
vyvozovat, ale zřejmě je to většinou těší. 
Při všeobecně rozšířeném názoru o krizi 
básnické tvorby ve vyspělejších zemích 
a vůbec možná po celé globalizující se 
zeměkouli s výjimkou neotřelé kultury 
islámské je taková aktivita konec konců 
překvapující. 

S pochopitelným zpožděním dorazi-
la vlna popularity haiku i do české lite-

ratury. František Všetička napsal 62 hai-
ku, knížka patří formátem mezi kolibříky 
a vyšla zásluhou a nákladem Zdeňky Baři-
nové v Kroměříži v prosinci 2005. „Očeká-
val jsem / slunce, přišly však mraky. / A déšť 
žel taky.“ To je jedno z Všetičkových hai-
ku, jehož univerzálnost a zároveň pros-
tota vzbuzují respekt. Anebo: „Zaniklo 
všechno, / zahynula hloupost i žal / kdosi vše 
odvál.“ Nu, osobně se domnívám, že hai-
ku se má psát japonsky, tedy nejen fone-
tickou japonštinou, ale kandži a kanou, 
neboť v případě použití latinky se ztrácí 
mnohoznačnost a mnohdy i „zmrazený“ 
kaligrafický aspekt ideogramů, nemluvě 
o tom, že syntax japonštiny umožňuje 
podstatně volnější zacházení se slovosle-
dem, než je tomu u řady jiných jazyků, ale 
budiž. V případě knížečky určené pro ješ-
tě užší čtenářský okruh, než na jaký jsme 
u poezie zvyklí, však taková výhrada téměř 
ztrácí smysl a lze si klást otázku, zda by 
větší jazyková originalita tedy neprospěla 
věci. Odpověď by v tomto případě moh-
la být stejně nejednoznačná jako typic-
ké haiku.

 Petr Hrbáč

UHNU SE, NEPOTKÁM, MINU

Ivo Harák: Měkké gumy, 
nakladatelství poezie Protis 
a CKK Sv. Vojtěcha, Praha, 2006

Básník a kritik Ivo Harák uvádí svou 
novou sbírku citátem z Jana Zahradníčka: 
„Milost zpívati a nelíbit se.“ Harákovy bás-
ně rozhodně nepatří k líbivým či efekt-
ním, na druhou stranu nejsou ani žádným 
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Tím tato nezvyklá esejistická kniha dostá-
vá přesah až mytický. Jestliže v historic-
kém románu Cesta do pekel Vokolek kon-
cipuje jednotlivé výstupy jako aranžované 
jevištní variace na obrazy a Krajiny vzpomí-
nek utvořil jako časově přerývané vzpo-
mínky bez chronologie, jsou Exily a úkry-
ty v české krajině syntézou obojího. 

Výslednicí Vokolkova esejistického 
myšlení je fakt, že to podstatné v české 
kultuře se událo a stále děje mimo cen-
tra a mimo univerzitní půdu. S tím by se 
dalo samozřejmě polemizovat. Nicmé-
ně je možno tyto eseje chápat jako poctu 
těmto tvůrcům, což je vždycky důležité 
a typické pro jedince sdílející stejný osud. 
Zbývá tedy pomyslně dopsat kapitolu 
věnovanou básníkovi, prozaikovi, výtvar-
níkovi, esoterikovi, učiteli a mysliteli Vác-
lavu Vokolkovi, plně by si ji zasloužil.

 Radek Fridrich

SCHRECKLICH IST 
ES NICHT, ABER —

Radek Fridrich: 
Šrakakel — Der 
Schreckliche, 
německý překlad 
Christa Rothmeier, 
Nomisterion, Městská 
knihovna Děčín, 2005. 

Přemýšleje o smyslu (vydání) této knihy, 
přemýšlím zároveň o jejích kvalitách, kte-
ré jsou značně proměnlivé a jejichž střída 
není odvislá od autorových záměrů. Roz-
važuje nad tím, co vedlo k jejímu vydání, 
rozvažuji zároveň nad tím, co nového (mi) 
přináší: tedy co mi přináší nového oproti 

sbírce Erzherz, v níž byly české verze básní 
otištěny poprvé. I došel jsem k závěru, že 
když byl Radek Fridrich mezi nominova-
nými na Drážďanskou cenu lyriky a když 
byly jeho verše z cyklu Šrakakel díky tomu 
Christou Rothmeier přeloženy do němči-
ny, ukázala se možnost vydat tento cyklus 
se zrcadlově připojenými německými pře-
klady: a přiblížit tak Fridricha opětovně 
německému čtenáři (jako to předtím uči-
nily časopisy Ostrahege, Signum a Sudeten-
land, jako to učinil knižně vydaný sou-
bor Řeč mrtvejch / Die Totenrede) a zároveň 
s tím ukázat na — hranice ČR přesahují-
cí — ediční a vůbec kulturotvornou čin-
nost Městské knihovny Děčín, jež nako-
nec v roce 2005 svazeček Šrakakel — Der 
Schreckliche vydala.

Teď by se samozřejmě slušelo napsat 
cosi o kvalitách původních Fridricho-
vých básní. Mám pocit, že tím budu nosit 
sůvy do Athén. O sbírce Erzherz, z níž 
námi posuzovaný soubor vychází, jsem 
psal recenzi do Hosta a studii do sborní-
ku Eurolitteraria & Eurolingua 2005, takže 
bych se nerad ve svých hodnoceních a for-
mulacích opakoval — nicméně: snad tím 
žádné státní tajemství nevyzradím, řeknu-

-li, že tento typ Fridrichova básnění pat-
ří na samotný vrchol nejen autorova díla, 
ale vůbec současné české poezie.

Látku, čerpající z dávných krajových 
pověstí i z osudů původního sudetoně-
meckého obyvatelstva, situuje Fridrich 
kamsi dovnitř reflektuujícího a referují-
cího subjektu: tedy do jeho ne/pod-vědo-
mí. Do krajiny obsesí, bdělých snů, erotic-
kých fantazií, do kraje, v němž se snoubí 
eros a thanatos.

To vše je ovšemže propojeno s kolek-
tivním nevědomím, mýtem. A psáno 
na palimpsestu potomního osudu, kte-
rý se zove nenávist, zrada a vyhnání. 

Kterým zasutým osobnostem se tedy 
Václav Vokolek věnoval? Největší podíl 
tvoří literáti, zmiňme např. Ladislava 
Nováka, definovaného na podloží židov-
ského Zámostí v Třebíči, samostatná kapi-
tola je věnována Karlu Čapkovi, zmíněn 
je samozřejmě Otokar Březina, Jakub 
Deml, Josef Florian, Bohuslav Reynek, 
Ivan Slavík, Ivan Diviš či básníkův otec, 
Vladimír Vokolek. Ze skladatelů je vyvo-
lán jménem Bedřich Smetana v poslední 
fázi svého života v Jabkenicích, radost mi 
učinil citlivý portrét Miloše Boka a jeho 
hudby prezentované v Rabštejně nad 
Střelou, zmíněn je neznámý a Vokolkem 
objevený malíř Moštěk nebo zapomenu-
tý souputník malířského expresionismu 
Friedrich Rietschel z Dobrné na Děčín-
sku. Kniha však obsahuje také kapitolu 
reflektující 70. léta 20. století na severo-
českém Verneřicku a vymýcení jedné char-
tistické rodiny, které zbořili přisluhova-
či komunismu za noc dům. Nebyl by to 
však postmodernou ovlivněný Vokolek, 
aby si vystačil pouze s realitou a vzpo-
mínkami či krajinným domýšlením. Ese-
je jsou prokládány kapitolami básnické-
ho charakteru, jež atmosférou odkazují 
na romantickou společnost přelomu 18. 
a 19.století, kde se domýšlí osud nezná-
mého muže Klamma (zde výrazná alu-
ze na několikrát zmíněného F. Kafku), 
jehož výjimečnou vlastností je vstupo-
vaní do obrazů. Do časově ohraničených 
esejů jsou tak vloženy kapitoly odkazující 
nejen na nadčasovost umění, ale zejména 
i na bezčasovost a bezprostorovost, kte-
rá je evidentní v závěrečném textu, kdy 
Klamm, v obraze zmizí a prolomí se do 
světa, jenž ho naprosto pohltí. Podstat-
ným a zároveň typickým leitmotivem je 
ozářená ženská postava, která je v Klam-
mově pojetí nedosažitelná a nekonečná. 

POCTA ÚKRYTŮM

Václav Vokolek: Exily a úkryty v české 
krajině, Garamond, Praha 2006

Sledujeme-li bedlivě tvorbu Václava 
Vokolka, zjistíme, že již několik let se neo-
mezuje pouze na básnické sbírky, romány 
či povídky. Jeho osobnost zabíhá také do 
témat širšího charakteru, jedná se zejmé-
na o projekt netradičních bedekrů Esote-
rické Čechy nebo dvousvazkové dílo Svět 
posvátných kamenů. Erbovním svorníkem 
jeho tvorby slovesné a výtvarné je určitě 
téma krajiny, o které Vokolek často pro-
hlašuje, že je důležitější než člověk.

Toto téma bylo výrazně reflektová-
no v jeho svérázných memoárech Kraji-
ny vzpomínek (Triáda 2000). Exily a úkry-
ty v české krajině, jež vydalo nakladatelství 
Garamond, na ně svým způsobem navazu-
jí. Jedná se o výpravnou publikaci dopro-
vázenou obsáhlou fotografickou doku-
mentací, žánrově se jednotlivé texty dají 
označit jako eseje. Hlavní tezí této kni-
hy je oslava zapomenutých, zapomína-
ných a neznámých osobností či méně zná-
mých faktů osobností naopak v českém 
kulturním životě proslavených. Vokolko-
vo nazírání miluje absurditu, smysl pro 
kontrast. Eseje jsou tvořeny vždy na bázi 
získaných pramenů a domýšleny a dotvá-
řeny, aluzivnost textů je navíc dotvoře-
na i neuváděním sekundární literatury. 
Kniha má hojný fotografický doprovod, 
jež není bohužel konkretizován, osobně 
by mě zajímalo, který snímek patří Vác-
lavu Žalmanovi, Petru Špánkovi a dalším 
ze sedmi fotografů, jako faux pas knihy 
považuji pak neuvedení zdroje u repro-
dukcí romantického malíře Caspara Davi-
da Friedricha. 
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Na palimpsestu ztráty kořenů, tradic, 
paměti.

I na velmi malém prostoru vykazu-
je Fridrich dokonalé zvládnutí řemes-
la; což je patrné z variability veršové 
techniky — oscilující mezi ostře rytmo-
vaným vázaným veršem trochejského 
a daktylského spádu (básně rámující celý 
cyklus) a silně prozaizovaným veršem 
volným (s minimem odchylek mezi met-
rickou a gramatickou normou; mezi čle-
něním textu do veršů a do úseků syntak-
tických). Rytmus, generovaný mj. také 
rýmy (začasté gramatickými či vůbec rýmy 
pod míru), asonancemi, aliteracemi a pra-
cí s hláskovou délkou, hraje důležitou roli 
pro zachování soudržnosti těchto tříštěk 
výpovědí, pověstí, příběhů: prosím jenom, 
abychom z výpovědí o tom tajemném, 
jehož se mluvčí děsí a po němž touží, 
stvořili výpověď o samotném mluvčím. 
Abychom nad verši: „Z motýlích kukel / rodí 
se zvolna. // Průsvitná žena, /ke všemu svolná“ 
nezapomněli přečíst nadpis — „Sen Karla 
Ettricha v zákopech Ostfront o Klubně.“

Abychom koneckonců nezapomně-
li v těchto desíti Fridrichových básních 
vysledovat tendenci k epizaci verše, kte-
rá může našeho autora přivést až k regu-
lérní epice, k próze. Tož uvidíme.

Na srdci však mám ještě několik věcí. 
Ač nejsem studovaný germanista, pře-
ce dokáži vysledovat, že překladatelka 
(a jinak velmi známá bohemistka) Frid-
richových textů do němčiny tentokrát 
šla pod svoji úroveň. Chápu, že je velmi 
těžké básníkův jazyk adekvátně převést: 
vím cosi o jeho rafinovaných germanizu-
jících neologismech.

Co si však mám pomyslet o faktu, že 
výrazně rytmovaný vázaný verš překládá 
veršem volným (Sen Karla Ettricha…)? 
Že nerespektuje počet slabik ve verši ani 
počet veršů v básni? Že se u ní rýmova-

né básně stávají nerýmovanými? Nemluvě 
o nepřesnosti významové, když je „kruto-
zřivá“ přeloženo „mit panischem Blick“.

Jako by si Christa Rothmeier byla vědo-
ma toho, že je placena od kusu — a ne od 
kvality. A podle toho i pracovala: bez vlast-
ního tvůrčího přínosu (jehož se nesnad-
ná Fridrichova poezie dožaduje). Básním 
Radka Fridricha a jejich cestě k německy 
mluvícímu čtenáři tedy nakonec mno-
ho nepomohla. Než takovýto přivýdělek, 
to raději žádný. Raději poskytnout šanci 
mladým německým bohemistům: nema-
jícím sice zvučné jméno, zato však mají-
cím zájem.

Obsáhlejšího pojednání (od někoho 
zasvěcenějšího, než jsem já) se dožadují 
Fridrichovy ilustrace (cyklus Z vlašských 
knih): zde se sluší alespoň připomenout, 
že nám v básníku a vysokoškolském peda-
gogovi vyrůstá také velmi zajímavý výtvar-
ník, o němž s určitostí ještě uslyšíme.

 Ivo Harák



Tomáš T. KŮS

Příbytky
Příbytky Tomáše T. Kůse jsou pozvánkou do zúženého světa 
interiérů. Nejedná se přitom o nějakou idylku domova ani 
o popis toho, co se děje „mezi oknem, stolem a postelí“. Neprová-
zí je pocit bezpečí, ale naopak jsou místem neustále ohrožova-
ným nicotou. Člověk se v nich jaksi nedobrovolně ocitá v roli 
cizince bez naděje na nějakou změnu. 

Autor zdařile evokuje atmosféru samoty a pozvolného roz-
padání; v jeho obrazech převládají chladné barvy, noční zábě-
ry a denní šeď. Dialogy, časté v předchozích sbírkách, nyní 
nahrazují torza krátkých promluv, které se zachytily v smyč-
ce času. Pro verše je příznačná důsledná práce s rytmem, jakož 
i směřování k výraznému zakončení. Obraznost vyvěrá z hlu-
bin lidského života, je silná a opravdová, konkrétní, a přece 
jen zdánlivě všední. 

V  Kůsově poezii je vždy něco neuchopitelného a tajemné-
ho. Civilní prostory se mísí s představou nebo snem v bdělém 
stavu. Přitom básník umanutě hledá poezii v místech „důvěr-
ně neznámých“, kde život jen nerad odhaluje svou tvář. Jde 
cestou existenciální linie současné tvorby, v jejímž prachu už 
teď zůstávají čitelné stopy.

Ilustrace František Hubatka, 72 stran, cena 79 Kč

Petr FABIAN 

Bludná domů
Básnická sbírka vlašimského autora. 
Brno, Weles, 2005, 1. vyd., 72 s.; brožovaná vazba, 79 Kč
Ilustrace: Vít Ondráček 
ISBN 80-239-6446-1 

 

Výhoda bezčasí
sborník autorů edice Jedna báseň

Petr Bukovjan
Jakub Čejka
Aleš Glac
Nela Hanelová
Jakub Kostelník
Jan Němec
Jiří Popelínský
Martin Černer

Brno, Weles, 2004, 1. vydání, 128 s.; brožovaná vazba, 89 Kč
ISBN 80-239-5224-2

Novinky 
Welesu

Objednávky zasílejte poštou nebo e-mailem na adresu Weles, Kosmákova 21, 615 00 Brno, 
redakce.weles@centrum.cz, www.welesrevue.cz, distribuce Kosmas





Petr Španger
DŮM ANI NE K ŽIVOTU

ISBN 80-239-3768-5
Ilustrace František Hubatka.
Formát 148 × 210 mm, 72 str. Brožovaná vazba 
Termín vydání: říjen 2004 
Cena 109 Kč

V těchto verších tiše povrzává čas, který se počítá a vrací se k nám se střídáním ročních období. Skřivan 
se vznese nad pole, vzplanou ohně v červencové noci, dozrají šípky a děti postaví sněhuláky. Zakla-
pe vlak, světlo v okně se rozsvítí. A básník, který bydlí v tom domě u trati, pracuje po večerech jako 
řezbář, který ve špalíku vonícího dřeva nalézá s jistotou tvar, jejž pak koloruje barvami, které spatřil 
na obloze a v krajině Jeseníků, jejichž bolavým světlem spolu s ním procházíme… (Petr Motýl)

Druhá básnická sbírka autora pozoruhodných Vodních mlýnků, ilustrovaná miniaturami Františ-
ka Hubatky

Básnický almanach Welesu 
CESTOU

ISBN 80-239-2146-0 
Ilustrace František Hubatka
Formát 148 × 148 mm, 196 stran. Brožovaná vazba
Termín vydání: prosinec 2003 (fakticky květen 2004)
Cena 139 Kč

Bolechová + Borkovec + Čermáček + Černý + David + Doležal + Fabian + Fajkus + Fridrich + Grom-
bíř + Harák + Hrbáč + Hruška + Jareš + Komma + Koten + Kučera + Kůs + Libiger + Macura + Malý 
Marvan + Motýl + Nguyen + Pastrňáková + Prokůpek + Putzlacher + Rajchman + Rybáková + Ryčl 
Sobek + Stöhr + Straka + Stránský + Szpuk + Španger + Šťastný + Václavíková + Vyskoč + Zedník + Žila

Básnický almanach Cestou, přinášející verše 41 současných autorů a autorek mladší a střední gene-
race, je v pořadí třetím tematickým almanachem Welesu. Po almanaších věnovaných zimě (1996) 
a ženě (1997) a bohužel již nevydaném souboru na téma déšť začal Weles své sborníky koncipovat 
jiným způsobem. Výsledkem byla vydání souborů Nářky Georga Heyma — sborník k 77. narozeninám 
Ludvíka Kundery (1997), Du podel blesku — sborník věnovaný 70. výročí úmrtí Leoše Janáčka (1998) a Skří-
pavá hudba vrat — sborník k 70. narozeninám Zbyňka Hejdy (2000).

Edičně připravili Miroslav Chocholatý, Vojtěch Kučera, Pavel Sobek. Doslov Miroslav Chocholatý

Výběr z knižní nabídky 

Vít Slíva / Jiljí Slíva / Libor Slíva
JÍZDENKA Z HR ADCE NA HR ADEC

ISBN 80-239-1690-4
Formát 230 × 210 mm, 46 barevných fotografií, 100 str.
Křídový papír, brožovaná vazba, přebal
Termín vydání: listopad 2003 
Cena 179 Kč

Po básnické sbírce Bubnování na sudy (Weles 2002), ceněné čtenáři i kritikou, přichází Vít Slíva (*1951) 
s prvním výborem své dosavadní tvorby, tematicky věnovaným rodnému Hradci nad Moravicí. Milov-
níci poezie tak mají jedinečnou možnost setkat se se Slívovými básněmi nejen z devadesátých let 
(knižně vydanými v letech 1996 až 2002), ale rovněž s jeho tvorbou z let osmdesátých, kdy vznikaly 
dnes již prakticky nedostupné sbírky Nepokoj hodin (Blok 1984) a Černé písmo (Blok 1990), či s básně-
mi z knih dosud nevydaných. Rovnocennými tvůrčími partnery jsou básníkovi jeho bratři Jiljí Slíva 
(*1953), který se svému rodišti klaní formou fotografií, a Libor Slíva (*1955), jehož životem ošleha-
né aforistické sentence dodávají knize další, poněkud symbolický rozměr. 

Autorský triumvirát Slíva / Slíva / Slíva v plné síle poprvé na knižním trhu!

Petr Španger
VODNÍ MLÝNKY

ISBN 80-239-0159-1
Formát 148 × 190 mm, 72 str. Brožovaná vazba 
Termín vydání: březen 2003 
Cena 89 Kč

Svou poetikou ojedinělá básnická prvotina šestatřicetitelého jesenického autora (*1966), který 
v nedobrovolně vybrané krajině odlehlého česko-polského pohraniční, kam byl koncem 80. let 
nucen odejít z rodného Prostějova, nachází po více než deseti letech tvůrčího mlčení náhle hlu-
boký inspirační zdroj. Špangerovo zprůzračňování skutečnosti dodává jeho textům lehce namod-
ralé kontury, v nichž na jednu stranu stačí „jen přimhouřit víčka / a nechat se povívat / hedvábnou leh-
kostí / pápěří bílého větru…“, ale na stranu druhou v nich „na mrtvých pahýlech uschlých ořechů / dětské 
šatičky prosí vítr / o slitování“. Jako by právě onen stálý neviditelný pohyb vzduchu byl autorovi styč-
ným bodem k tvoření.

Za Vodní mlýnky získal Petr Španger nominaci v kategorii Objev roku prestižní knižní ceny Mag-
nesia Litera 2003 
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Marcel Lecomte (1900–1966), jeden z představitelů belgického surrealismu, v němž si přitom 
uchoval zvláštní, nezávislé postavení. Jeho poetiku nese víc smysl pro metafysiku každodennosti 
než radikalistický odpor k „danému“ světu, dobrodružství pro něj spočívá už v pouhé přítomnosti 
věcí a smysl znepokojivých znamení, jež k němu vysílá skutečnost, se naplňuje přímo na místě, 
v touž chvíli, kdy je zaznamenává.

Marcel Lecomte

Zbytečný případ
Vprostřed spletité noci je scenérie této nádražní čtvrti sama záhadou.

A jak muž s cigaretou čekající u kraje chodníku, tak policista v převleku, jenž 
vyhlíží za oknem kavárničky, v domnění, že sleduje jistou stopu, jsou tu téměř 
zbyteční.

Natolik se zdá, že záhada, jíž je tato nádražní čtvrť, si stačí sama. 

 (překlad Petr Král) 
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Marcel Lecomte

Le fait divers inutile
Dans la nuit complexe, le paysage de ce quartier de gare, à lui seul pose une 
énigme.
   
Et l’homme à la cigarette attendant au bord du trottoir et le policier déguisé, 
qui guette derrière la vitre du petit café, se croyant sur la piste sûre, sont pres-
que inutiles.

Tant l’énigme que pose ce quartier de gare paraît se suffire à elle-même.


